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 تصدير
 

اإلقليمية لمجتمع اإلقليمية لمجتمع  المالمحالمالمح " "الدراسة المعنونةالدراسة المعنونة) ) سكواسكوااإلاإل(( االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اللجنةاللجنةتصدر تصدر  
يا  ي آس ي غرب ات ف يا المعلوم ي آس ي غرب ات ف ام ""المعلوم ام  لع ي٢٠٢٠٠٥٠٥ لع ي ف داد ف ار اإلع داد إط ار اإلع ة  إط ؤتمر القم ن م ة م ة الثاني ة  للمرحل ؤتمر القم ن م ة م ة الثاني ع  للمرحل المي لمجتم ع  الع المي لمجتم  الع

ذه الدراسة   .  .  المعلوماتالمعلومات ذه الدراسة   وه ة   هي هي   وه ة الثاني   . . ٢٠٠٣٢٠٠٣في أواخر عام    في أواخر عام    التي صدرت   التي صدرت     بعد الدراسة األولى    بعد الدراسة األولى      في هذه السلسلة،     في هذه السلسلة،       الثاني
 .. مجتمع المعلومات في المنطقة مجتمع المعلومات في المنطقةفي بناءفي بناء المحرز  المحرز للتقدمللتقدموتقييما  وتقييمًا ضع الراهن ضع الراهن للوللو  استعراضا استعراضًا  وهي تتضمنوهي تتضمن

 
نتين   اإلسكوااإلسكواعمل عمل   برنامج برنامجضمنضمن  هذه الدراسةهذه الدراسةويندرج إعداد ويندرج إعداد   نتين لفترة الس يما ، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤لفترة الس يما وال س امج  وال س امج   البرن  البرن
ي  ي الفرع ذي تضط      الفرع ي، وال ل اإلقليم ق التكام االت لتحقي ات واالتص ا المعلوم خير تكنولوجي ي بتس ذي تضط      المعن ي، وال ل اإلقليم ق التكام االت لتحقي ات واالتص ا المعلوم خير تكنولوجي ي بتس عبة للالمعن عبة ع ش ع ش

ذه         ذه        تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالمسؤولية عن تنفي امج     .  .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالمسؤولية عن تنفي درج برن امج     وين درج برن رة في إطار           وين ذه الفت رة في إطار           عمل اإلسكوا له ذه الفت عمل اإلسكوا له
م المتحدة           ٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٢٢٠٠٢  الخطة المتوسطة األجل للفترة   الخطة المتوسطة األجل للفترة    ة لألم م المتحدة            التي اعتمدتها الجمعية العام ة لألم ا      التي اعتمدتها الجمعية العام ا     في قراره   ٢٣٤٢٣٤//٥٥٥٥في قراره

   . . ٢٠٠٠٢٠٠٠ديسمبر ديسمبر // آانون األول آانون األول٢٣٢٣المؤرخ المؤرخ 
 

زود  أن    أن   ويؤملويؤمل  زود ت ين           ت رار والمعني ذه الدراسة متخذي الق ين         ه رار والمعني ذه الدراسة متخذي الق دة    بمعلومات بمعلومات   ه دة  ذات فائ دان  وضع     وضع    عن عن   ذات فائ دان بل ا ا  اإلسكو   اإلسكو  بل
ات،   ع المعلوم و مجتم دمها نح ات،  وتق ع المعلوم و مجتم دمها نح اعدهم وتق أنها أن تس ن ش اعدهم م أنها أن تس ن ش ين األداء  م يط وتحس ة التخط ي عملي ين األداء   ف يط وتحس ة التخط ي عملي لطات  ف يح للس لطات وتت يح للس وتت

ه   وتقدير فرص التعاون      وتقدير فرص التعاون     ،، أخرى  أخرى بلدانبلدان مع أوضاع     مع أوضاع     بلدانها  بلدانها الوطنية مقارنة وضع  الوطنية مقارنة وضع   ه  لما في    التكامل اإلقليمي في       التكامل اإلقليمي في      صالح صالح   لما في
 .. العولمة العولمةيسير نحويسير نحو اقتصاد  اقتصاد ظلظل
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 وجيا المعلوماتوجيا المعلوماتتطبيقات تكنولتطبيقات تكنولنضج في نضج في الال  ىىالترتيب العام لبلدان اإلسكوا وفق مستوالترتيب العام لبلدان اإلسكوا وفق مستو -٣٦٣٦

 ٨٥٨٥ ......................................................................................الصحةالصحةواالتصاالت في واالتصاالت في  
  من مجموع صفحات اإلنترنت من مجموع صفحات اإلنترنتالعربيةالعربيةحصة اللغة حصة اللغة ترتيب بلدان اإلسكوا من حيث ترتيب بلدان اإلسكوا من حيث  -٣٧٣٧

 ٨٨٨٨ .....................................................................................نسبة إلى اللغة اإلنكليزيةنسبة إلى اللغة اإلنكليزية 
 ٨٨٨٨ .................................................. العربي العربيىىترتيب بلدان اإلسكوا من حيث آمية المحتوترتيب بلدان اإلسكوا من حيث آمية المحتو -٣٨٣٨
 ٨٨٩٩ ..........................................ترتيب بلدان اإلسكوا وفق مستوى تطور صناعة البرمجياتترتيب بلدان اإلسكوا وفق مستوى تطور صناعة البرمجيات -٣٩٣٩
 ،،نضج في البرمجيات والمحتوى العربينضج في البرمجيات والمحتوى العربيالال  ىىالترتيب العام لبلدان اإلسكوا وفق مستوالترتيب العام لبلدان اإلسكوا وفق مستو -٤٠٤٠

 ٩٩٣٣ ..........................................................................................................٢٠٠٥٢٠٠٥ 
 ،،مجتمع المعلوماتمجتمع المعلوماتمجاالت بناء مجاالت بناء نضج في نضج في الال  ىىالترتيب العام لبلدان اإلسكوا وفق مستوالترتيب العام لبلدان اإلسكوا وفق مستو -٤١٤١

 ٩٩٤٤ ..........................................................................................................٢٠٠٤٢٠٠٤ 
 ٩٩٨٨ ..........................................٢٠٠٤٢٠٠٤  ،،معدل انتشار اإلنترنت في مناطق مختلفة من العالممعدل انتشار اإلنترنت في مناطق مختلفة من العالم -٤٢٤٢
 ٩٩٩٩ .....................................٢٠٠٤٢٠٠٤  ،، في مناطق مختلفة من العالم في مناطق مختلفة من العالمالنقالالنقالار الهاتف ار الهاتف معدل انتشمعدل انتش -٤٣٤٣
 ٩٩٩٩ ..........................................٢٠٠٤٢٠٠٤  ،،معدل انتشار الحاسوب في مناطق مختلفة من العالممعدل انتشار الحاسوب في مناطق مختلفة من العالم -٤٤٤٤
 مقارنة نسبة صادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة نسبة صادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الناتج المحلي اإلجمالي  -٤٥٤٥

 ١٠١٠٢٢ ....................................................................الهندالهندآيرلندا وآيرلندا ولبعض بلدان اإلسكوا مع لبعض بلدان اإلسكوا مع  
 ١٠١٠٢٢ .......................٢٠٠٤٢٠٠٤-٢٠٠٣٢٠٠٣  ،، اإللكترونية اإللكترونيةةةكوا في مؤشر جاهزية الحكومكوا في مؤشر جاهزية الحكومأداء بلدان اإلسأداء بلدان اإلس -٤٦٤٦
 ١٠١٠٤٤ .......٢٠٠٤٢٠٠٤  ،،عامالت التجارة اإللكترونية في بلدان اإلسكوا من الناتج المحلي اإلجماليعامالت التجارة اإللكترونية في بلدان اإلسكوا من الناتج المحلي اإلجمالينسبة منسبة م -٤٧٤٧
 ١٠١٠٤٤ .................٢٠٠٤٢٠٠٤  ،،معدالت انتشار أجهزة الصراف اآللي في بلدان اإلسكوا ومناطق أخرىمعدالت انتشار أجهزة الصراف اآللي في بلدان اإلسكوا ومناطق أخرى -٤٨٤٨
 ١٠١٠٥٥ ............................................٢٠٠٣٢٠٠٣  ة العالمية،ة العالمية،ى الشبكى الشبكاللغات من محتواللغات من محتوبعض بعض حصص حصص  -٤٩٤٩

 
 قائمة األطر

 
 ٣٣ .......................................................................االتصاالت ومنظمة التجارة العالميةاالتصاالت ومنظمة التجارة العالمية -١١
 ٧٧ ........................................................................................تقليص الفجوة الرقميةتقليص الفجوة الرقمية -٢٢
 ١٦١٦ ............................................................... اإلسكوا اإلسكوابلدانبلدانتحرير االتصاالت في بعض تحرير االتصاالت في بعض  -٣٣
 الجيلالجيلبنظامي بنظامي النقال النقال نظمة الهاتف نظمة الهاتف ألألواألجيال الحديثة واألجيال الحديثة النقالة النقالة النظام العالمي لالتصاالت النظام العالمي لالتصاالت  -٤٤

 ٢٢٥٥ ................................................................لمية للرزم الراديويةلمية للرزم الراديويةالثالث والمنظومة العاالثالث والمنظومة العا 
 ٦٦١١ ..............................................................................................التعلم مدى الحياةالتعلم مدى الحياة -٥٥
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 الصفحة
 

 ٨٧ .....................................................برمجيات أساسية لتطوير المحتوى الرقمي العربي -٦
 ٩٩٠٠ ...............................................تطوير المحتوى الرقميتطوير المحتوى الرقميللبعض االختصاصات المطلوبة بعض االختصاصات المطلوبة  -٧٧

 
 األشكال قائمة

 
 ٩٩ ................... المعلومات المعلوماتوضع المنطقة من حيث تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي لمجتمعوضع المنطقة من حيث تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي لمجتمع -١١
 ١٠١٠ ............................ في السياسات واالستراتيجيات في السياسات واالستراتيجياتالنضجالنضجتوسع بلدان اإلسكوا وفق مستوى توسع بلدان اإلسكوا وفق مستوى  -٢٢
 ١٩١٩ .............................نضج في البيئة القانونية والتنظيميةنضج في البيئة القانونية والتنظيميةالالتوزع بلدان اإلسكوا وفق مستوى توزع بلدان اإلسكوا وفق مستوى  -٣٣
 ٢٤٢٤ ..........................٢٠٠٤٢٠٠٤هاية هاية ننانتشار خدمات الهاتف الثابت في بلدان اإلسكوا في انتشار خدمات الهاتف الثابت في بلدان اإلسكوا في معدالت معدالت  -٤٤
 ٢٨٢٨ ..............................٢٠٠٤٢٠٠٤في نهاية في نهاية   النقال في بلدان اإلسكواالنقال في بلدان اإلسكوامعدل انتشار خدمات الهاتف معدل انتشار خدمات الهاتف  -٥٥
 ٣١٣١ .............................................٢٠٠٤٢٠٠٤معدل انتشار اإلنترنت في بلدان اإلسكوا في نهاية معدل انتشار اإلنترنت في بلدان اإلسكوا في نهاية  -٦٦
 ٣٣٣٣ ............................٢٠٠٤٢٠٠٤في نهاية في نهاية   معدالت انتشار الحواسيب الشخصية في بلدان اإلسكوامعدالت انتشار الحواسيب الشخصية في بلدان اإلسكوا -٧٧
 ٣٣٦٦ ..........................................األساسيةاألساسيةتوزع بلدان اإلسكوا وفق مستوى النضج في البنية توزع بلدان اإلسكوا وفق مستوى النضج في البنية  -٨٨
 ٤٤٢٢ .......... تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتق درجة االبتكار في مجالق درجة االبتكار في مجال اإلسكوا وف اإلسكوا وفبلدانبلدانترتيب ترتيب  -٩٩
 ٤٣٤٣ .............................................بناء القدراتبناء القدراتفي في النضج النضج توزع بلدان اإلسكوا وفق مستوى توزع بلدان اإلسكوا وفق مستوى  -١٠١٠
 ٥٥١١ .....تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قطاع  قطاع بناءبناءفي في النضج النضج توزع بلدان اإلسكوا وفق مستوى توزع بلدان اإلسكوا وفق مستوى  -١١١١
 كنولوجيا كنولوجيا تتفي تطبيقات في تطبيقات النضج النضج توزع بلدان اإلسكوا وفق مستوى توزع بلدان اإلسكوا وفق مستوى  -١٢١٢

 ٥٩٥٩ ...................................................................... في الحكومة في الحكومةالمعلومات واالتصاالتالمعلومات واالتصاالت 
 تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات في تطبيقات في تطبيقات النضج النضج توزع بلدان اإلسكوا وفق مستوى توزع بلدان اإلسكوا وفق مستوى  -١٣١٣

 ٦٦٨٨ ....................................................................................... في التعليم في التعليمواالتصاالتواالتصاالت 
 ٨٨١١ .............تجارة واألعمال اإللكترونيةتجارة واألعمال اإللكترونيةلل في تطبيقات ا في تطبيقات االنضجالنضجمستوى مستوى توزع بلدان اإلسكوا وفق توزع بلدان اإلسكوا وفق  -١٤١٤
 تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات في تطبيقات في تطبيقات النضج النضج ستوى ستوى توزع بلدان اإلسكوا وفق متوزع بلدان اإلسكوا وفق م -١٥١٥

 ٨٨٥٥ ......................................................................................لصحةلصحة في ا في اواالتصاالتواالتصاالت 
 ٩٩٣٣ ...................٢٠٠٥٢٠٠٥في المحتوى الرقمي العربي، في المحتوى الرقمي العربي، النضج النضج توزع بلدان اإلسكوا وفق مستوى توزع بلدان اإلسكوا وفق مستوى  -١٦١٦
 ٩٩٥٥ ...........٢٠٠٤٢٠٠٤  ،،معلوماتمعلوماتالالمجتمع مجتمع في بناء في بناء نضج نضج الالترتيب بلدان اإلسكوا وفق متوسط مستوى ترتيب بلدان اإلسكوا وفق متوسط مستوى  -١٧١٧
 ٩٩٦٦ ..................................مجتمع المعلومات لبلدان اإلسكوامجتمع المعلومات لبلدان اإلسكوا ل لةةمتوسط النقاط للمجاالت العشرمتوسط النقاط للمجاالت العشر -١٨١٨
 ٩٩٨٨ ...........................معدل البرمجيات المقرصنة في بلدان اإلسكوا مقارنة بالمعدالت العالميةمعدل البرمجيات المقرصنة في بلدان اإلسكوا مقارنة بالمعدالت العالمية -١٩١٩
 ١٠١٠٣٣ ..........................................ؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونيةؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونيةوفق موفق مأداء بلدان اإلسكوا أداء بلدان اإلسكوا  -٢٠٢٠

 
 ١١٢١١٢ ......................................................................................................المصادر والمراجعالمصادر والمراجع

 المصطلحات مسرد
 
Generic TLDs العامةأسماء النطاقات العلوية الدولية  
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E-banking األعمال المصرفية اإللكترونية 
EuroMed  يةالمتوسطاألوروبية  البلداناتفاق 
The Agreement on Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPS) 

  التجارية لحقوق الملكية الفكريةالجوانب اتفاق

General Agreement on Trade in Services (GATS) االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات 
Authentication استيقان 

Software برمجيات 
TCP/IP للتحكم باإلرسالبروتوآول اإلنترنت  
File Transfer Protocol (FTP) بروتوآول نقل الملفات 
Smart Card ID وطنية ذآية/بطاقة شخصية 

Portal بوابة 
Electronic Data Interchange (EDI)  تبادل إلكتروني للبيانات 
tejari.com تجاري دوت آوم 
Cluster تجم ع 
International Intellectual Property Alliance (IIPA) التحالف الدولي لحقوق الملكية الفكرية 
Business Software Alliance (BSA) تحالف شرآات برمجيات األعمال 
Enterprise Resource Planning (ERP)  تخطيط موارد المؤسسات 
Synchronous Digital Hierarchy (SDH) رقمية متزامنةتراتبية  
Upgrade ترقية 

E-procurement إلكتروني تزود 
Government-to-Citizen (G2C)  مواطن ى إلحكومةتعامل من 
Government-to-Business (G2B)  ةشرآ إلى حكومةتعامل من 
Business-to-Business (B2B) من شرآة إلى شرآة تعامل  
Business-to-Consumer (B2C) تعامل من شرآة إلى مستهلك 
e-learning تعلم إلكتروني 
Virtual learning تعلم افتراضي 
Distance learning تعلم عن بعد 

Information and Communication Technology (ICT) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
Outsourcing خارجيتلزيم  

Incubator حاضنة 
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Wideband حزمة عريضة 
E-government لكترونيةإ حكومة 
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Wireless Local Loop (WLL)  سلكيةالمحلية حلقة 
Fibre-optic Link Around the Globe (FLAG) خط األلياف الضوئية حول العالم 
Fibre Optic Gulf (FOG) خط األلياف الضوئية للخليج 
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) الالمتناظرة  الرقميةالمشترآين وطخط 
Leased lines خطوط مؤجرة 
International Computer Driving License (ICDL)  الحاسوبلتشغيلالرخصة الدولية  
Third Generation Networks (3G) شبكات الجيل الثالث 
Ethernet شبكة اإليثرنت 
Integrated Services Digital Network  (ISDN) المتكاملة للخدمات الرقمية الشبكة 
Syrian Higher Education and Research Network 
(SHERN) 

 الشبكة السورية للتعليم العالي والبحث العلمي

Arab TeleMedicine Network (ATMN)   عن بعدالشبكة العربية للطب 
Oracle Corporation شرآة أوراآل 
OmanTel لالتصاالتالشرآة الع مانية  
Arabian American Oil Company (Aramco) أرامكو( ط العربية األمريكيةف النشرآة( 

Automatic Teller Machine (ATM)  ليآصراف 
Request for Proposals (RFP) طلب استدراج عروض 
Cisco Certified Network Associate (CCNA) من سيسكو معتمد في الشبكاتفني  
Watch List قائمة المراقبة 
Cable Television (CTV) آابل التلفزةآابل التلفزة 
Education Reform for the Knowledge Economy 
Initiative (ERFKE) 

  التعليم نحو االقتصاد المعرفيتطويرمبادرة 

Euro-Mediterranean Information Society 
(EUMEDIS) 

 متوسطيال-بيمجتمع المعلومات األورو

Technopole مجمع تكنولوجي 
Newsgroups مجموعات إخبارية 
Proxy مخدم فرعي 
e-schools مدارس إلكترونية 
Internet Service Provider (ISP) خدمات اإلنترنت مزود 
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Application Service Providers (ASP) مزودو خدمات التطبيقات 
Internet Hosts مستضيفات المواقع 
Patent Cooperation Treaty (PCT) معاهدة التعاون بشأن البراءات 
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Patent Law Treaty (PLT) معاهدة قانون البراءات 
Institut Européen d’Administration des Affaires 
(INSEAD) 

 عمالاأل إلدارة األوروبي المعهد

World Trade Organization (WTO) منظمة التجارة العالمية 
World Intellectual Property Organization (WIPO)  الفكريةللملكيةالعالمية المنظمة  
General Packet Radio Service (GPRS) المنظومة العالمية للرزم الراديوية 
Europe 3 Cable System  ٣بي بل األوروالكامنظومة 

Microsoft Certified System Engineer (MCSE)  مهندس أنظمة معتمد من مايكروسوفت 
Oracle Certified Professional (OCP) أوراآلمن  مهني معتمد 
Chat Websites مواقع الدردشة 
Top Level Domains (TLDs) النطاقات العلوية الدولية 
Automated System for Customs Data (ASYCUDA)  الجمرآيةللبيانات آلينظام  
Global System for Mobile Telecommunications 
(GSM) 

 النقالةالنظام العالمي لالتصاالت 

Universal Mobile Telecommunications System 
(UMTS) 

 النقالةالشامل لالتصاالت /النظام العام

Linux Operating System لينكستشغيل نظام  
E-Mirsal  موقع على اإلنترنت لعمليات  (اإللكتروني مرسالنظام

   )التخليص اإللكتروني في قطاع الجمارك والشحن في دبي
Code Division Multiple Access (CDMA)  نفاذ متعدد باقتسام الرمز 
Voice over IP (VoIP) الصوت باستخدام بروتوآول اإلنترنتنقل  
Information Technology Industry Development 
Agency (ITIDA) 

 هيئة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات

Telecommunication Regulatory Authority (TRA) هيئة تنظيم االتصاالت 
Very Small Aperture Terminal (VSAT)  متناهية الصغرطرفية وحدة 

 
 

 



 

 مقدمة
 

ادية واال       طة االقتص ي األنش رات ف الم تغي هد الع ادية واال     يش طة االقتص ي األنش رات ف الم تغي هد الع ة،  يش ة والثقافي ة،  جتماعي ة والثقافي ؤديجتماعي ؤديوت ا   وت ا تكنولوجي ات تكنولوجي ات المعلوم المعلوم
رات   في هذ   في هذ  أساسيا أساسيًاوالمعرفة دورا    والمعرفة دورًا    ه اسم مجتمع المعلومات                  . . ه التغي رات  ه التغّي ق علي د يطل الم نحو مجتمع جدي ه اسم مجتمع المعلومات                   ويتوجه الع ق علي د يطل الم نحو مجتمع جدي .  .   ويتوجه الع

 في العقود األخيرة أسس النمو االقتصادي، وأصبح التوجه   في العقود األخيرة أسس النمو االقتصادي، وأصبح التوجه  حدثتحدثتوقد غي رت التطورات المعرفية المتسارعة التي    وقد غّيرت التطورات المعرفية المتسارعة التي    
 ..تصاد المبني على المعرفة يؤثر في جميع القطاعات االقتصاديةتصاد المبني على المعرفة يؤثر في جميع القطاعات االقتصاديةنحو االقنحو االق

 
ة االقتصادية   ة التنمي ة في عملي ه المعلومات بفعالي ذي تستخدم في المجتمع ال ات، ب ة االقتصادية ويعّرف مجتمع المعلوم ة التنمي ة في عملي ه المعلومات بفعالي ذي تستخدم في المجتمع ال ات، ب ويعر ف مجتمع المعلوم

ة و                   ا واستخدامها ألغراض التنمي دان وتكييفه ة و                  واالجتماعية، ويقوم على إنتاج المعلومات محليًا ونقلها بين البل ا واستخدامها ألغراض التنمي دان وتكييفه تحسين  تحسين  واالجتماعية، ويقوم على إنتاج المعلومات محليا  ونقلها بين البل
واطنين ع الم ل لجمي ة العم اة وبيئ ة الحي واطنيننوعي ع الم ل لجمي ة العم اة وبيئ ة الحي تخدام .  .  نوعي ن اس د م ات، ال ب ع المعلوم ق مجتم تخدام ولتحقي ن اس د م ات، ال ب ع المعلوم ق مجتم  ولتحقي

درات      وير ق ن تط د م اٍف، إذ ال ب ر آ ه غي ي، ولكن و شرط أساس ة، وه ات واالتصاالت المتقدم ا المعلوم درات     تكنولوجي وير ق ن تط د م اف ، إذ ال ب ر آ ه غي ي، ولكن و شرط أساس ة، وه ات واالتصاالت المتقدم ا المعلوم تكنولوجي
 ..ية والبحثية المختلفةية والبحثية المختلفةمناسبة في عدد من المجاالت االقتصادية واالجتماعية والقانونية والتعليممناسبة في عدد من المجاالت االقتصادية واالجتماعية والقانونية والتعليم

 
وجي والمعرفي           البلدانالبلدانتتفاوت قدرات   تتفاوت قدرات   وو  ر التكنول ة موجة التغيي وجي والمعرفي            على مواآب ر التكنول ة موجة التغيي ة        .  .   على مواآب ة        ومع اتساع الفجوة الرقمي ومع اتساع الفجوة الرقمي

 التوجه نحو مجتمع المعلومات تحديا  للمجتمعات النامية التي أصبحت            التوجه نحو مجتمع المعلومات تحديًا للمجتمعات النامية التي أصبحت           يطرحيطرحالنامية،  النامية،  والبلدان  والبلدان    المتقدمةالمتقدمة  البلدانالبلدانبين  بين  
 ..القتصادية مع ما يترتب على ذلك من بطالة وفقر وتهميشالقتصادية مع ما يترتب على ذلك من بطالة وفقر وتهميشمهددة بتقلص إنتاجيتها وقدراتها امهددة بتقلص إنتاجيتها وقدراتها ا

 
ذت    اس، اتخ ذا األس ى ه ذت  وعل اس، اتخ ذا األس ى ه ة وعل ة  الجمعي ة الجمعي ةالعام رار  العام دة الق م المتح رار   لألم دة الق م المتح ؤرخ ١٨٣١٨٣//٥٦٥٦ لألم ؤرخ  الم انون ٢١٢١ الم انون  آ  آ
لكية،                 فيه بالقرار فيه بالقرار   ورحبتورحبت،  ،  ٢٠٠١٢٠٠١ديسمبر  ديسمبر  //األولاألول لكية والالس دولي لالتصاالت الس اد ال ده مجلس االتح لكية،               الذي اعتم لكية والالس دولي لالتصاالت الس اد ال ده مجلس االتح الذي اعتم

اد  يد فيه المجلس اقترا يد فيه المجلس اقترا أأوو ام لالتح اد  ح األمين الع ام لالتح د   ح األمين الع د بعق ؤتمر    بعق ؤتمر  م المي لمجتمع المعلومات     م ة الع المي لمجتمع المعلومات     القم ة الع ع مستوى   القم ى أرف ع مستوى   عل ى أرف .  .  عل
ات                 ويهدف مؤتمر القمة    ويهدف مؤتمر القمة     ديم اآللي ات                 إلى تقليص الفجوة الرقمية عن طريق زيادة الوعي بفوائد مجتمع المعلومات وتق ديم اآللي إلى تقليص الفجوة الرقمية عن طريق زيادة الوعي بفوائد مجتمع المعلومات وتق

ذي ُيؤمل ازده          التي تساعد البلدان  التي تساعد البلدان   ذي ي ؤمل ازده           النامية على التحرك نحو مجتمع المعلومات ال ي      النامية على التحرك نحو مجتمع المعلومات ال المي مبن ي     اره ضمن اقتصاد ع المي مبن اره ضمن اقتصاد ع
ه في جنيف            علىعلى  وتقرر عقد مؤتمر القمة العالمي    وتقرر عقد مؤتمر القمة العالمي    .  .  على المعرفة على المعرفة  ى من ة األول ه في جنيف             مرحلتين، عقدت المرحل ى من ة األول رة     مرحلتين، عقدت المرحل رة     في الفت    في الفت

ن  ن م ى ١٠١٠م ى  إل انون األول١٢١٢ إل انون األول آ مبر // آ مبر ديس درت، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣ديس درتوص ادئ    وص الن المب ي إع ا وثيقت ادئ     عنه الن المب ي إع ا وثيقت   عنه
ل  ة العم ل وخط ة العم ونس   ؛؛وخط ي ت ة ف ة الثاني تعقد المرحل ونس    وس ي ت ة ف ة الثاني تعقد المرحل ن   وس رة م ي الفت ن  ف رة م ي الفت ى  إ إ١٦١٦ف ى ل اني ١٨١٨ل رين الث اني  تش رين الث وفمبر // تش وفمبر ن ، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥ن

ات           وو ا المعلوم تخدام تكنولوجي ة الس ات المالي ل، واآللي ة العم ذ خط داد لتنفي ة اإلع ى عملي ا عل تترآز أعماله ات           س ا المعلوم تخدام تكنولوجي ة الس ات المالي ل، واآللي ة العم ذ خط داد لتنفي ة اإلع ى عملي ا عل تترآز أعماله س
 .. التنمية، وقضايا إدارة اإلنترنت التنمية، وقضايا إدارة اإلنترنتألغراضألغراضواالتصاالت واالتصاالت 

 
ق       ى تحقي عيها إل ي س كوا ف دان اإلس ية لبل ة أساس ات غاي ع المعلوم اء مجتم ر بن ق     ويعتب ى تحقي عيها إل ي س كوا ف دان اإلس ية لبل ة أساس ات غاي ع المعلوم اء مجتم ر بن تدامة ويعتب ة المس تدامة التنمي ة المس التنمي

دولي            وو.  .  واألهداف اإلنمائية لأللفية  واألهداف اإلنمائية لأللفية   تويين اإلقليمي وال دولي            ضمن أنشطة اإلسكوا التحضيرية على المس تويين اإلقليمي وال ة  ضمن أنشطة اإلسكوا التحضيرية على المس ؤتمر القم ة  لم ؤتمر القم ، ، لم
د دُعق ؤتمر اإلقليمي  ع ق يالم ؤتمر اإلقليم انيالم اني التحضيري الث ي التحضيري الث ات ف ع المعلوم ة لمجتم ة العالمي ي للقم ات ف ع المعلوم ة لمجتم ة العالمي ومي دمشق  دمشق  للقم وميي رين ٢٣٢٣ و و٢٢٢٢  ي رين  تش  تش
ؤتمر     وو.  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤نوفمبر  نوفمبر  //الثانيالثاني تج عن الم ؤتمر     ن تج عن الم ة      خط خط   ن ة      ة العمل اإلقليمي اء مجتمع المعلومات       ة العمل اإلقليمي اء مجتمع المعلومات     لبن  التي تناولت قضايا        التي تناولت قضايا       ))١((لبن

ة من خالل                  اء مجتمع المعلومات في المنطق ة من خالل                 متعددة متعلقة ببن اء مجتمع المعلومات في المنطق ى عشر    عة عة  مشروعا  موز    مشروعًا موز   ٣٨٣٨متعددة متعلقة ببن ى عشر     عل رامج تشرف   ةة عل رامج تشرف    ب  ب
ة  قة أو ريادي ات منس ا جه ة عليه قة أو ريادي ات منس ا جه ن.  .  عليه نوصدر ع ؤتمروصدر ع ؤتمر الم ًا   الم ا أيض ق""  أيض داء دمش قن داء دمش ع   ::ن اء مجتم ل بن ن أج راآة م و ش ع    نح اء مجتم ل بن ن أج راآة م و ش  نح

اء مجتمع         رساء رساء تنفيذ المشاريع وإ   تنفيذ المشاريع وإ   الذي يهدف إلى إرساء الدعم االستراتيجي ل      الذي يهدف إلى إرساء الدعم االستراتيجي ل      " " لعربيلعربيالمعلومات ا المعلومات ا  ة لبن اء مجتمع          أسس متين ة لبن  أسس متين
 . . المعلومات العربيالمعلومات العربي

 

                                                 
، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤ديسمبر  ديسمبر  // كانون األول   كانون األول  ٢٨٢٨،  ،  خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات     خطة العمل اإلقليمية لبناء مجتمع المعلومات     اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،      اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،      )  )  1(( 
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ذا                ))٢((وتهدف هذه الدراسة  وتهدف هذه الدراسة   ا نحو ه دم آل منه اس مدى تق ذا                 إلى رصد مالمح مجتمع المعلومات لبلدان اإلسكوا، وقي ا نحو ه دم آل منه اس مدى تق  إلى رصد مالمح مجتمع المعلومات لبلدان اإلسكوا، وقي
ة      ا الراهن ة     المجتمع، وتقييم حالته ا الراهن دان ا    .  .  المجتمع، وتقييم حالته دان ا    ولتصنيف بل وم مستوى                ولتصنيف بل ذه الدراسة مفه ا، استخدم في ه وم مستوى                إلسكوا ومقارنته ذه الدراسة مفه ا، استخدم في ه إلسكوا ومقارنته

ة      ق أربع ا وف ال منه ل مج ة النضج لك يم درج ة، وجرى تقي رة المدروس االت العش ن المج ال م ل مج ة     النضج لك ق أربع ا وف ال منه ل مج ة النضج لك يم درج ة، وجرى تقي رة المدروس االت العش ن المج ال م ل مج النضج لك
 ..مستويات، يشير المستوى األول إلى أدنى درجات النضج بينما يشير المستوى الرابع إلى أعلى درجات النضجمستويات، يشير المستوى األول إلى أدنى درجات النضج بينما يشير المستوى الرابع إلى أعلى درجات النضج

 
ذه الدراس  ع ه ذه الدراسوتق ع ه ع    وتق ية لمجتم االت الرئيس ى المج رة األول اول الفصول العش ر فصًال، تتن د عش ي أح ع    ة ف ية لمجتم االت الرئيس ى المج رة األول اول الفصول العش ر فصال ، تتن د عش ي أح ة ف

درات          ستراتيجياتستراتيجياتاالاالسياسات و سياسات و المعلومات وهي ال  المعلومات وهي ال   اء الق ية، وبن ة األساس درات          ، والبيئة القانونية والتنظيمية، والبني اء الق ية، وبن ة األساس اء  وو  ، والبيئة القانونية والتنظيمية، والبني اء  بن بن
ة   في في    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   تطبيقاتتطبيقات، و ، و المعلومات واالتصاالت المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا  تكنولوجيا  قطاع  قطاع   ة الحكوم يم     الحكوم يم      وفي التعل  وفي التعل

ائج     .  .  العربيالعربي الرقميالرقمي المحتوىالمحتوىة، إضافة إلى ة، إضافة إلى الصحالصح فيفي و وواألعمالواألعمال التجارةالتجارة فيفيوو ائج     ويعرض الفصل الحادي عشر النت ويعرض الفصل الحادي عشر النت
 ..والتوصيات المستخلصةوالتوصيات المستخلصة

 
ة                    ة واإلقليمي ادرات والمشاريع الوطني ة                  واستنادًا إلى هذه النتائج والتوصيات، يمكن استنباط العديد من المب ة واإلقليمي ادرات والمشاريع الوطني واستنادا  إلى هذه النتائج والتوصيات، يمكن استنباط العديد من المب

ين             التي يجب إطال  التي يجب إطال   ك الموجودة ب ة، وتل دان اإلسكوا من جه ين بل ة الموجودة ب ين             قها وتنفيذها لتقليص الفجوة الرقمي ك الموجودة ب ة، وتل دان اإلسكوا من جه ين بل ة الموجودة ب قها وتنفيذها لتقليص الفجوة الرقمي
ة أخرى       ة أخرى      المنطقة بأسرها والمناطق المتقدمة في العالم من جه ة        .  .  المنطقة بأسرها والمناطق المتقدمة في العالم من جه ة        وتسعى اإلسكوا من خالل خطة العمل اإلقليمي وتسعى اإلسكوا من خالل خطة العمل اإلقليمي

دول         لبناء مجتمع المعلومات إلى أن تتناول المشاريع اإلقليمية الهامة التي تت          لبناء مجتمع المعلومات إلى أن تتناول المشاريع اإلقليمية الهامة التي تت           ا ال دول         وافق عليها الدول األعضاء، وربم ا ال وافق عليها الدول األعضاء، وربم
ة تقليص              .  .  العربية األخرى، وأن تتعاون معها في تنفيذها      العربية األخرى، وأن تتعاون معها في تنفيذها       ا بغي ة وتكامله ود اإلقليمي ة تقليص              ومن الضروري تضافر الجه ا بغي ة وتكامله ود اإلقليمي ومن الضروري تضافر الجه

 ..هذه الفجوة الرقمية لتحقيق التقدم اإلقليمي السريع نحو مجتمع المعلومات المنشودهذه الفجوة الرقمية لتحقيق التقدم اإلقليمي السريع نحو مجتمع المعلومات المنشود
 

                                                 
  البلـدان البلـدان  خبـراء مـن       خبـراء مـن      أعـدها أعـدها ر، التي   ر، التي    عش  عش ثةثة على تقارير المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات في بلدان اإلسكوا الثال           على تقارير المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات في بلدان اإلسكوا الثال          تعتمدتعتمد)  )  2(( 

 ..wsis/lb.org.escwa.www: :  والمتاحة على الموقع والمتاحة على الموقعاألعضاء ومن اإلسكوااألعضاء ومن اإلسكوا
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 المعلومات واالتصاالت تكنولوجياسياسات واستراتيجيات   -أوال 
 

   لمحة عامة-ألف
 

ى        ة، إل ى      ما زالت بلدان اإلسكوا تسعى، وبمستويات متفاوت ة، إل ي ما زالت بلدان اإلسكوا تسعى، وبمستويات متفاوت ي جن ة في      جن د الكامن ة في    الفوائ د الكامن ا الفوائ ا تكنولوجي  المعلومات   المعلومات  تكنولوجي
مجتمع  مجتمع    ، نحو بناء  ، نحو بناء  رآب التطور رآب التطور السكان، وتحسين اإلنتاجية، واللحاق ب    السكان، وتحسين اإلنتاجية، واللحاق ب      مستوى معيشة مستوى معيشة رفع  رفع  ، من حيث    ، من حيث    واالتصاالتواالتصاالت

 ..المعرفةالمعرفة
 

ا قطعت    ).  ).  ١١نظر اإلطار   نظر اإلطار   اا((بين بلد وآخر    بين بلد وآخر    ستراتيجيات  ستراتيجيات  االاالسياسات و سياسات و  يتفاوت واقع ال    يتفاوت واقع ال   وفي هذا الصدد،  وفي هذا الصدد،    ا قطعت    فبينم فبينم
تلمس      تحويل مجتمعاتها إلى مجتمعات     تحويل مجتمعاتها إلى مجتمعات     بعض البلدان أشواطا  في العملية الهادفة إلى        بعض البلدان أشواطًا في العملية الهادفة إلى         تلمس      معرفة، ال تزال بلدان أخرى ت معرفة، ال تزال بلدان أخرى ت

ا       الخطوات األولى في هذا االتجاه، وبعضها ال يزال يحاول أن يحل مشاآل أساسية ف              الخطوات األولى في هذا االتجاه، وبعضها ال يزال يحاول أن يحل مشاآل أساسية ف               ة األساسية لتكنولوجي ا       ي البني ة األساسية لتكنولوجي ي البني
 ..المعلومات واالتصاالتالمعلومات واالتصاالت

 
ول إن   ن الق ي ع ول إن وغن ن الق ي ع اتوغن ات الحكوم ية  الحكوم ادات السياس ية  والقي ادات السياس م      والقي ن رس ؤولة أوًال ع ي المس م   ه ن رس ؤولة أوال  ع ي المس ات ه ات السياس السياس

ات المجتمع               واالستراتيجيات التي تساعد    واالستراتيجيات التي تساعد     ات المجتمع               في بناء مجتمع المعرفة، وذلك بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص وهيئ في بناء مجتمع المعرفة، وذلك بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص وهيئ
ال                 وإلحاح مهمات ا    وإلحاح مهمات ا   . . المدنيالمدني ة االنتق ة مهم ل من أهمي رر التقلي دول ال يب ى بعض ال ال                قتصادية واجتماعية أخرى عل ة االنتق ة مهم ل من أهمي رر التقلي دول ال يب ى بعض ال قتصادية واجتماعية أخرى عل

ة   ع المعرف ى مجتم ة  إل ع المعرف ى مجتم ا .  .  إل ا فالتكنولوجي ةأداة أداة فالتكنولوجي ةفعال ع  فعال ة المجتم ة تنمي ي عملي ع   ف ة المجتم ة تنمي ي عملي ة    وو  ،، ف توى اإلنتاجي ي مس دم ف ق تق ة    تحقي توى اإلنتاجي ي مس دم ف ق تق تحقي
فاف      م الش ي دع ات، وف ارف والمعلوم ى المع ات، والوصول إل دمات والمنتج ودة الخ داع، وج فاف     واإلب م الش ي دع ات، وف ارف والمعلوم ى المع ات، والوصول إل دمات والمنتج ودة الخ داع، وج ن واإلب د م ن ية والح د م ية والح

 ..البيروقراطيةالبيروقراطية
 

ا    صياغة السياسات واالستراتيجيات        صياغة السياسات واالستراتيجيات       وبالتالي يجب أن ترتكز   وبالتالي يجب أن ترتكز     ة بتكنولوجي ا   المعني ة بتكنولوجي   واالتصاالت واالتصاالت    المعلومات  المعلومات المعني
ر و   مكافحةمكافحة احتياجات البلدان األعضاء في مجاالت        احتياجات البلدان األعضاء في مجاالت       تلب يتلّبيطرائق  طرائق  عرفة، وتنفيذها على    عرفة، وتنفيذها على    بناء مجتمع الم  بناء مجتمع الم  وو ر و    الفق ة،  الفق ة، البطال   البطال

 ..التنمية االجتماعيةالتنمية االجتماعية و و،،لصحيةلصحية والخدمات ا والخدمات ا،،والتعليم ومحو األميةوالتعليم ومحو األمية
 

   االتصاالت ومنظمة التجارة العالمية-١اإلطار 
 

 ا األعضاء الموقعين على هذ،(GATS) تجارة الخدمات  العام بشأنتلزم منظمة التجارة العالمية من خالل االتفاق 
 :االتفاق باحترام بعض المبادئ األساسية المرتبطة بتطوير سياسات االتصاالت، وهي

 
 التحرير التدريجي لقطاع االتصاالت مع تحديد جدول زمني ملزم؛ - 

 وعدم للترخيص  واضحة قواعدووضع  سلطة منظمة مستقلة عن طريقالشفافية في تنظيم القطاع  -
 التمييز بين المتقدمين إال على أساس هذه القواعد؛

قد يثني العديد من الشرآات عن وضع أنظمة معقولة وموضوعية وغير متحيزة وال تشكل عبئا  آبيرا   -
 التقدم للمسابقات؛

  الالزمة للتأآد من تحقيق االلتزامات؛يةوضع الحما -

 .المرونة في التوفيق بين السيادة الوطنية وتحديد احتياجات التنمية االقتصادية -
_____________ 

، ٢٠٠٥ أغسطس/ب آ، في بلدان اإلسكواوخدماتها وسياساتهاساسية لالتصاالت تحسين البنية األاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، : المصدر
E/ESCWA/ICTD/2005/5 . 
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ا      وو  لة بتكنولوجي تراتيجيات ذات الص ات واالس دم السياس ة تق اس درج تخدمة لقي ية المس ايير األساس ا      المع لة بتكنولوجي تراتيجيات ذات الص ات واالس دم السياس ة تق اس درج تخدمة لقي ية المس ايير األساس المع
 ::المعلومات واالتصاالت هيالمعلومات واالتصاالت هي

 
 ..وى الوطنيوى الوطنيسياسات واستراتيجيات مجتمع المعلومات على المستسياسات واستراتيجيات مجتمع المعلومات على المست -١١
 ..الخطط القطاعية لبناء مجتمع المعلوماتالخطط القطاعية لبناء مجتمع المعلومات -٢٢
 ..القمة العالمي لمجتمع المعلوماتالقمة العالمي لمجتمع المعلومات مؤتمر  مؤتمر تحقيق أهدافتحقيق أهدافمدى مدى  -٣٣
 

   دراسة تحليلية للسياسات واالستراتيجيات-باء
 

 سياسات واستراتيجيات مجتمع المعلومات على المستوى الوطني  -١
 

تثناء اإلمارات العربية المتحدة والعراق، تمتلك استراتيجيات        تثناء اإلمارات العربية المتحدة والعراق، تمتلك استراتيجيات         أن جميع بلدان اإلسكوا، باس      أن جميع بلدان اإلسكوا، باس     ١١يبين الجدول   يبين الجدول    
 ..وطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
ة           ة المتعاقب ة         والعراق الذي يضمد جراح الحرب، لم يشهد بعد استقرارًا سياسيًا وأمنيًا يتيح للسلطات المؤقت ة المتعاقب والعراق الذي يضمد جراح الحرب، لم يشهد بعد استقرارا  سياسيا  وأمنيا  يتيح للسلطات المؤقت

تراتيجية   ذه االس ل ه ع مث تراتيجية  وض ذه االس ل ه ع مث دة فو  .  .  وض ة المتح ارات العربي ا اإلم دة فو  أم ة المتح ارات العربي ا اإلم ف أم عها مختل ف ض عها مختل ون  .  .  ض د يتك ذا البل ون  فه د يتك ذا البل  فه
ة  ة محلي ا حكوم ل منه ارات لك بع إم ن س ة م ة محلي ا حكوم ل منه ارات لك بع إم ن س املة   .  .  م ة ش تراتيجية وطني ة اس ة المرآزي ة االتحادي م تضع الحكوم املة   ول ة ش تراتيجية وطني ة اس ة المرآزي ة االتحادي م تضع الحكوم ول

د   وعة، وق دًا موض ة ج ة ومتقدم تراتيجيات متقدم ة اس ل أن ثم ي المقاب ظ ف ن المالح ات، لك ع المعلوم د  لمجتم وعة، وق دا  موض ة ج ة ومتقدم تراتيجيات متقدم ة اس ل أن ثم ي المقاب ظ ف ن المالح ات، لك ع المعلوم  لمجتم
 ..ي في إمارة دبي، بينما بدأت سائر اإلمارات تخطو في هذا االتجاهي في إمارة دبي، بينما بدأت سائر اإلمارات تخطو في هذا االتجاهبوشر في تنفيذها بالفعل، على مستوى محلبوشر في تنفيذها بالفعل، على مستوى محل

 
 سياسات واستراتيجيات مجتمع المعلومات على المستوى الوطني  -١الجدول 

 

 ةسرعة إنجاز الخط
  لتنفيذخطة واضحة

 الستراتيجيةا
استراتيجية مفصلة لتكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت
 

 البلدالبلد
 ردنردناألاأل نعم نعم جيدة

  العربية المتحدة العربية المتحدةماراتماراتاإلاإل )ب(ال )ب(ال -
 بحرينبحرينالال نعم نعم ممتازة

 الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية السورية  )أ(نعم ال -
 عراقعراقالال ال ال -
 ع مانُعمان نعم نعم جيدة

 فلسطينفلسطين نعم ال -
 قطرقطر نعم ال -
 كويتكويتالال نعم ال -

 لبنانلبنان نعم نعم متوسطة
 مصرمصر نعم نعم جيدة

 السعوديةالسعوديةة ة المملكة العربيالمملكة العربي نعم نعم متوسطة
 يمنيمنالال )أ(نعم ال -

 
در درالمص ي: : المص اد الرقم ات االقتص ز دراس يمرآ اد الرقم ات االقتص ز دراس دار ( (مرآ دارم ة ))م ح الوطني ارير المالم ة ، وتق ح الوطني ارير المالم دان، وتق ي بل ات ف ع المعلوم دانلمجتم ي بل ات ف ع المعلوم علمجتم ى الموق ة عل كوا المتاح ع اإلس ى الموق ة عل كوا المتاح   :: اإلس

wsis/lb.org.escwa.www.. 
 

 .لم يصادق عليها بعد )أ( :مالحظة
 . ممتازةزتتوفر لدى إمارة دبي مع سرعة إنجا )ب( 
 .تعني عدم توفر معلومات آافية )-( 
ة واضحة   ا المعلومات واالتصاالت وجود خطط تنفيذي تراتيجيات مفصلة لتكنولوجي ة واضحة ويتطلب وضع اس ا المعلومات واالتصاالت وجود خطط تنفيذي تراتيجيات مفصلة لتكنولوجي ويتطلب وضع اس

ا بانتظار               .  .  لهذه االستراتيجيات لهذه االستراتيجيات  ا بانتظار               وتفتقر سبعة من بلدان اإلسكوا إلى خطط تنفيذية واضحة الستراتيجياتها، وهي إم وتفتقر سبعة من بلدان اإلسكوا إلى خطط تنفيذية واضحة الستراتيجياتها، وهي إم
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تراتيجيا ك االس ى تل تراتيجياالمصادقة عل ك االس ى تل وفر ، ، تتالمصادقة عل يمن؛ أو بانتظار ت ة السورية وال ة العربي ي الجمهوري ا هي الحال ف وفر آم يمن؛ أو بانتظار ت ة السورية وال ة العربي ي الجمهوري ا هي الحال ف آم
ا المعلومات             في  في  أسباب أخرى، آما هي الحال      أسباب أخرى، آما هي الحال       ل مشاريع تكنولوجي ا المعلومات             الكويت التي خصصت حكومتها ميزانية لتموي ل مشاريع تكنولوجي الكويت التي خصصت حكومتها ميزانية لتموي

 ..واالتصاالتواالتصاالت
 

ة السعودية ولب                ة السعودية ولب              أما سرعة إنجاز الخطط التنفيذية فتتفاوت بين متوسطة في المملكة العربي دة في      أما سرعة إنجاز الخطط التنفيذية فتتفاوت بين متوسطة في المملكة العربي ان، وجي دة في      ن ان، وجي ن
ازة      از ممت رعة إنج كوا، بس دان اإلس غر بل ي أص رين، وه رد البح ا تنف ر، فيم ر ومص ان وقط ازة     األردن وُعم از ممت رعة إنج كوا، بس دان اإلس غر بل ي أص رين، وه رد البح ا تنف ر، فيم ر ومص ان وقط األردن وع م

 ..الستراتيجية يمكن اعتبارها أآثر االستراتيجيات طموحا  بين بلدان اإلسكواالستراتيجية يمكن اعتبارها أآثر االستراتيجيات طموحًا بين بلدان اإلسكوا
 

 الخطط القطاعية لبناء مجتمع المعلومات  -٢
 

اول  اوليتن زء   يتن ذا الج زء ه ذا الج تراتيجيه ذ واس ط التنفي تراتيجيخط ذ واس ط التنفي وير خط رامج التط اريع وب ات ومش وير ات القطاع رامج التط اريع وب ات ومش ن ات القطاع ًال ع ن ، فض ال  ع ، فض
اء مرافق وتجمعات صناعية             اإلجراءات المرافقة التي يتخذها القطاعان العام والخاص      اإلجراءات المرافقة التي يتخذها القطاعان العام والخاص       اء مرافق وتجمعات صناعية              في بلدان اإلسكوا نحو بن  في بلدان اإلسكوا نحو بن
 ..وحاضنات لمشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوحاضنات لمشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
وث ت   ة لبح ق مخصص تالك مراف ث ام ن حي كوا م دان اإلس اع بل اوت أوض وث ت وتتف ة لبح ق مخصص تالك مراف ث ام ن حي كوا م دان اإلس اع بل اوت أوض ات وتتف ا المعلوم ات كنولوجي ا المعلوم كنولوجي

تالك                           ديها؛ وام ة ل ى المرافق القائم دة تضاف إل اء مرافق جدي دة، أو بن تالك                          واالتصاالت أو خطط إلطالق مرافق جدي ديها؛ وام ة ل ى المرافق القائم دة تضاف إل اء مرافق جدي دة، أو بن واالتصاالت أو خطط إلطالق مرافق جدي
ا المعلومات            تالك حاضنات لمشاريع تكنولوجي ا المعلومات           تجّمعات صناعية خاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وام تالك حاضنات لمشاريع تكنولوجي تجم عات صناعية خاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وام

 .  .  واالتصاالتواالتصاالت
 

ك جمي    طين، تمتل تثناء فلس ك جمي  فباس طين، تمتل تثناء فلس ات      فباس ا المعلوم وث تكنولوجي ة لبح ق مخصص كوا مراف دان اإلس ات      ع بل ا المعلوم وث تكنولوجي ة لبح ق مخصص كوا مراف دان اإلس ع بل
دة    ق جدي الق مراف ًا إلط االت أو خطط دة   واالتص ق جدي الق مراف ا  إلط االت أو خطط ان     .  .  واالتص ت ولبن دة والكوي ة المتح ارات العربي عى األردن واإلم ان     وتس ت ولبن دة والكوي ة المتح ارات العربي عى األردن واإلم وتس

 . . ومصر والمملكة العربية السعودية إلى بناء مرافق جديدة تضاف إلى المرافق القائمة لديهاومصر والمملكة العربية السعودية إلى بناء مرافق جديدة تضاف إلى المرافق القائمة لديها
 

ذلك                وبينما يفتقر العراق    وبينما يفتقر العراق      ات، وآ ا المعلوم ى التجمعات الصناعية الخاصة بتكنولوجي ذلك                وُعمان وفلسطين إل ات، وآ ا المعلوم ى التجمعات الصناعية الخاصة بتكنولوجي وع مان وفلسطين إل
ة        ة العربي دة ومصر والمملك ة المتح ارات العربي عى األردن واإلم ات، تس ذه التجمع ل ه يس مث ط لتأس ى خط ة       إل ة العربي دة ومصر والمملك ة المتح ارات العربي عى األردن واإلم ات، تس ذه التجمع ل ه يس مث ط لتأس ى خط إل

ة خط                   دان المتبقي ك البل ديها، وتمتل ة ل ة خط                  السعودية إلى إطالق تجمعات جديدة تضاف إلى التجمعات القائم دان المتبقي ك البل ديها، وتمتل ة ل ًا لتأسيس    السعودية إلى إطالق تجمعات جديدة تضاف إلى التجمعات القائم ا  لتأسيس    ط ط
 .  .  مثل هذه المرافقمثل هذه المرافق

 
وتتشابه حال بلدان اإلسكوا إلى حد آبير من حيث حاضنات مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،         وتتشابه حال بلدان اإلسكوا إلى حد آبير من حيث حاضنات مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،          

دة       نات جدي الق حاض تقبلية إلط ًا مس ك خطط رين ومصر تمتل دة والبح ة المتح ارات العربي دة      إال أن األردن واإلم نات جدي الق حاض تقبلية إلط ا  مس ك خطط رين ومصر تمتل دة والبح ة المتح ارات العربي إال أن األردن واإلم
 ..تضاف إلى الحاضنات القائمة لديهاتضاف إلى الحاضنات القائمة لديها

 
ين                          وفيوفي  دة من ب دان الوحي ة المتحدة ومصر هي البل ارات العربي ى أن األردن واإلم ين                           هذا السياق، يشار إل دة من ب دان الوحي ة المتحدة ومصر هي البل ارات العربي ى أن األردن واإلم  هذا السياق، يشار إل

ا    اريع تكنولوجي نات لمش ناعية، وحاض ات ص ة، وتجمع ق بحثي ل مراف ك بالفع ي تمتل كوا الت دان اإلس ا   بل اريع تكنولوجي نات لمش ناعية، وحاض ات ص ة، وتجمع ق بحثي ل مراف ك بالفع ي تمتل كوا الت دان اإلس  بل
 ..المعلومات واالتصاالت، وتمتلك خططا  إلنشاء المزيد منهاالمعلومات واالتصاالت، وتمتلك خططًا إلنشاء المزيد منها

 
دول    ين الج دول  ويب ين الج ع وخ٢٢ويب ع وخ واق ا      واق اريع تكنولوجي نات مش ناعية وحاض ات الص ة والتجمع ق البحثي ط المراف ا     ط اريع تكنولوجي نات مش ناعية وحاض ات الص ة والتجمع ق البحثي ط المراف ط

 ..المعلومات واالتصاالت في بلدان اإلسكواالمعلومات واالتصاالت في بلدان اإلسكوا
 

  في بلدان اإلسكواالخطط القطاعية لبناء مجتمع المعلومات  -٢الجدول 
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 لمشاريعحاضنات 

تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت

 تأسيس تجمعات صناعية
لتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 مرافق مخصصة لبحوث
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

خطة إلطالق 
 حاضنات جديدة

حاضنات 
 قائمة

خطة إلطالق 
 تجم عات قائمة تجم عات جديدة

خطة إلطالق 
 البلدالبلد مرافق قائمة مرافق جديدة

 ردنردناألاأل نعم نعم نعم نعم نعم نعم
 تحدةتحدة العربية الم العربية المماراتماراتاإلاإل نعم نعم نعم نعم نعم نعم
 البحرينالبحرين نعم - ال نعم نعم نعم
 السوريةالسوريةالجمهورية العربية الجمهورية العربية  ال نعم ال - ال ال
 العراقالعراق )*(ال نعم ال ال ال ال
 عمانعمان نعم - ال ال ال نعم
 فلسطينفلسطين ال ال ال ال نعم ال
 قطرقطر نعم - ال نعم ال ال
 الكويتالكويت نعم نعم ال نعم ال نعم
 لبنانلبنان نعم نعم ال نعم ال نعم
 مصرمصر نعم نعم نعم منع نعم نعم
 السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية  نعم نعم نعم نعم ال نعم
 اليمناليمن ال نعم ال نعم ال نعم

ات  ::لمصدرلمصدراا ع المعلوم المي لمجتم ر الع ى التقري ز الجدول عل ات يرتك ع المعلوم المي لمجتم ر الع ى التقري ز الجدول عل وان ٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠٢٢٠٠٢يرتك المي تحت عن دى االقتصاد الع ذي صدر عن منت وان  ال المي تحت عن دى االقتصاد الع ذي صدر عن منت ة "" ال ة الجاهزي المالجاهزي الملع   لع
 وفق التطورات التي رصدتها التقارير المقدمة عن  وفق التطورات التي رصدتها التقارير المقدمة عن ))مدارمدار(( مرآز دراسات االقتصاد الرقمي  مرآز دراسات االقتصاد الرقمي وعدلهوعدله.  .  وروبي إلدارة األعمالوروبي إلدارة األعمال، باالشتراك مع المعهد األ، باالشتراك مع المعهد األ""مترابطمترابط

 ..بلدان اإلسكوابلدان اإلسكوا

ى                     في  في فعاليتهافعاليتهامرافق دمرتها الحروب، وفقدت     مرافق دمرتها الحروب، وفقدت     آانت ثمة   آانت ثمة    ))**(( ::مالحظةمالحظة ان مفروضًا عل ذي آ ان الحصار ال ى                     أواسط التسعينات من القرن الماضي إب ان مفروضا  عل ذي آ ان الحصار ال د  أواسط التسعينات من القرن الماضي إب د البل في  في    البل
 ..الفترة بين الحربين األخيرتينالفترة بين الحربين األخيرتين

 ..عدم توفر معلومات آافية لحسم ما إذا آان البلد يجتاز المعيار ذي الصلةعدم توفر معلومات آافية لحسم ما إذا آان البلد يجتاز المعيار ذي الصلة ))-(( 
 

 مدى تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات  -٣
 

اء     العالمي لمجتمع المعلوما    العالمي لمجتمع المعلوما   القمةالقمةلمؤتمر  لمؤتمر   المرحلة األولى     المرحلة األولى    خلصت إليها خلصت إليها تتمثل غايات خطة العمل التي      تتمثل غايات خطة العمل التي        اء    ت في بن ت في بن
امع،  ات ج ع معلوم امع، مجتم ات ج ع معلوم خيرمجتم خيروتس ات واالتصاالت  وتس ا المعلوم ة وتكنولوجي ات المعرف ات واالتصاالت   إمكان ا المعلوم ة وتكنولوجي ات المعرف ة إمكان ةلخدم ة والنهوض لخدم ة والنهوض  التنمي  التنمي

واردة في                          ا األهداف ال ا فيه ًا، بم ا دولي واردة في                         باستعمال المعلومات والمعارف من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليه ا األهداف ال ا فيه ا ، بم ا دولي باستعمال المعلومات والمعارف من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليه
ة          األلفية، والتصدي األلفية، والتصدي األمم المتحدة بشأن  األمم المتحدة بشأن إعالنإعالن ة واإلقليمي دة لمجتمع المعلومات على األصعدة الوطني ة          للتحديات الجدي ة واإلقليمي دة لمجتمع المعلومات على األصعدة الوطني  للتحديات الجدي
 ..))٢٢ اإلطار  اإلطار نظرنظراا(( تحليل وتقييم التقدم المحرز نحو تقليص الفجوة الرقمية  تحليل وتقييم التقدم المحرز نحو تقليص الفجوة الرقمية وانطالقا  من هذه الغايات، يتعينوانطالقًا من هذه الغايات، يتعين.  .  والدوليةوالدولية

 
ا   حسب     حسب    يكون يكون ات  ات   محددة لمجتمع المعلوم      محددة لمجتمع المعلوم     أهدافأهداف القمة العالمي لمجتمع المعلومات أن رسم         القمة العالمي لمجتمع المعلومات أن رسم         مؤتمر  مؤتمر أوضحأوضحوو  ا  م م

ة،  تقتضيه الظروف تقتضيه الظروف  ة المختلف ة،الوطني ة المختلف درج في إطار   الوطني درج في إطار وين ةوين ة الوطني ة االستراتيجيات اإللكتروني ة الوطني   السياساتالسياسات  وينسجم معوينسجم مع  ،، االستراتيجيات اإللكتروني
ويمكن أن تستخدم هذه المقاصد بوصفها عالمات لقياس التدابير المتخذة ولتقييم التقدم المحرز نحو               ويمكن أن تستخدم هذه المقاصد بوصفها عالمات لقياس التدابير المتخذة ولتقييم التقدم المحرز نحو               .  .  اإلنمائية الوطنية اإلنمائية الوطنية 

 ..المعلوماتالمعلوماتتحقيق الغايات الشاملة لمجتمع تحقيق الغايات الشاملة لمجتمع 
   تقليص الفجوة الرقمية-٢اإلطار 

 
طلح   د بمص طلح ُيقص د بمص ة ""ي قص وة الرقمي ة الفج وة الرقمي اطق     " " الفج ال والمن ات األعم ازل ومؤسس راد والمن ين األف ل ب ي تفص وة الت اطق     الفج ال والمن ات األعم ازل ومؤسس راد والمن ين األف ل ب ي تفص وة الت الفج

االت     ات واالتص ا المعلوم ى تكنولوجي اذ إل ث النف ن حي ادية، م ة واالقتص توياتها االجتماعي تالف مس ى اخ ة عل االت    الجغرافي ات واالتص ا المعلوم ى تكنولوجي اذ إل ث النف ن حي ادية، م ة واالقتص توياتها االجتماعي تالف مس ى اخ ة عل الجغرافي
تبعاد اآلخرين                     .  .  واستخدامهاواستخدامها د من اس تبعاد اآلخرين                     ويؤدي اتساع هذه الفجوة إلى تعزيز التفاوت بين مواطني البلد الواحد وبين البلدان، فيزي د من اس ويؤدي اتساع هذه الفجوة إلى تعزيز التفاوت بين مواطني البلد الواحد وبين البلدان، فيزي

 ..في آال الحالتينفي آال الحالتين
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ى                           وفر البن اس بت ة يمكن أن تق دان االقتصادي أن الفجوة الرقمي ى                         ويستفاد من معلومات منظمة التعاون والتنمية في المي وفر البن اس بت ة يمكن أن تق دان االقتصادي أن الفجوة الرقمي ويستفاد من معلومات منظمة التعاون والتنمية في المي
دان، أن بعض         .  .  ب، وبإمكانات النفاذ إلى اإلنترنت    ب، وبإمكانات النفاذ إلى اإلنترنت    األساسية لالتصاالت والحواسي  األساسية لالتصاالت والحواسي   دان، أن بعض         ويبدو، في حالة المنازل وآذلك في حالة البل ويبدو، في حالة المنازل وآذلك في حالة البل

ذي يصدر عن      .  .  أسباب هذه الفجوة يكمن في مستوى التحصيل العلمي ومستوى الدخل        أسباب هذه الفجوة يكمن في مستوى التحصيل العلمي ومستوى الدخل         ة البشرية ال ذي يصدر عن      وذلك أمر يبينه دليل التنمي ة البشرية ال وذلك أمر يبينه دليل التنمي
 ..برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 
ة اآلخذة في االتساع               وأهم مسألة تطرح هنا هي آي      وأهم مسألة تطرح هنا هي آي        ذه الفجوة الرقمي ة تقليص ه ة اآلخذة في االتساع               في ذه الفجوة الرقمي ة تقليص ه ذا         .  .  في ذا         وللسياسات دور أساسي في ه وللسياسات دور أساسي في ه
ال الالمج ات      .  .  المج ا المعلوم تخدام تكنولوجي ر واس رتبط بنش ي ت ة الت ادية واالجتماعي افع االقتص ي المن دفها جن ون ه ات      ويجب أن يك ا المعلوم تخدام تكنولوجي ر واس رتبط بنش ي ت ة الت ادية واالجتماعي افع االقتص ي المن دفها جن ون ه ويجب أن يك

 .. هذه التكنولوجيا هذه التكنولوجياواالتصاالت، وتنفيذ اإلصالحات التنظيمية الالزمة لضمان خفض آلفة الحصول علىواالتصاالت، وتنفيذ اإلصالحات التنظيمية الالزمة لضمان خفض آلفة الحصول على
_____________ 

 ..E/ESCWA/ICTD/2005/1  ،،٢٠٠٥٢٠٠٥  ينايريناير// آانون الثاني آانون الثاني٤٤، ، مؤشرات مجتمع المعلوماتمؤشرات مجتمع المعلوماتاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، : : المصدرالمصدر

 
ى         مؤتمر  مؤتمر وأشاروأشار  ى         القمة العالمي لمجتمع المعلومات إل ادية   أهداف أهداف   مجموعة مجموعة  القمة العالمي لمجتمع المعلومات إل ادية إرش  يمكن استخدامها بوصفها      يمكن استخدامها بوصفها     إرش
ًا مر ا  مرنقاط ز نقاط ا المعلومات واالتصاالت لتعزي تعمال تكنولوجي ي مجال اس اذ ف ة لتحسين التوصيل والنف ة عالمي ز جعي ا المعلومات واالتصاالت لتعزي تعمال تكنولوجي ي مجال اس اذ ف ة لتحسين التوصيل والنف ة عالمي جعي

ام     ول ع ا بحل ين إنجازه ي يتع ل الت ة العم ات خط ام    غاي ول ع ا بحل ين إنجازه ي يتع ل الت ة العم ات خط روف   ٢٠١٥٢٠١٥غاي ي الظ ة تراع يغ وطني ى أن تصاغ بص روف   ، عل ي الظ ة تراع يغ وطني ى أن تصاغ بص ، عل
 ::وهذه األهداف هيوهذه األهداف هي.  .  الوطنية المختلفةالوطنية المختلفة

 
   ؛؛))توصيل القرىتوصيل القرى ( (صاالت وإقامة نقاط نفاذ مجتمعيةصاالت وإقامة نقاط نفاذ مجتمعيةتوصيل القرى بتكنولوجيا المعلومات واالتتوصيل القرى بتكنولوجيا المعلومات واالت ))أأ(( 

 
ات واالتصاالت      ))بب((  ا المعلوم ة بتكنولوجي ة واالبتدائي دارس الثانوي ات والم ات والكلي ات واالتصاالت     توصيل الجامع ا المعلوم ة بتكنولوجي ة واالبتدائي دارس الثانوي ات والم ات والكلي توصيل الجامع

 ؛؛))التوصيل األآاديميالتوصيل األآاديمي((
 

 ؛؛))توصيل مراآز األبحاثتوصيل مراآز األبحاث((توصيل المراآز العلمية والبحثية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت توصيل المراآز العلمية والبحثية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ))جج(( 
 

توصيل المكتبات العامة والمراآز الثقافية والمتاحف ومكاتب البريد واألرشيف بتكنولوجيا المعلومات             توصيل المكتبات العامة والمراآز الثقافية والمتاحف ومكاتب البريد واألرشيف بتكنولوجيا المعلومات              ))دد(( 
 ؛؛))توصيل المكتباتتوصيل المكتبات((واالتصاالت واالتصاالت 

 
االت        ))•((  ات واالتص ا المعلوم فيات بتكنولوجي حية والمستش ز الص يل المراآ االت       توص ات واالتص ا المعلوم فيات بتكنولوجي حية والمستش ز الص يل المراآ اع  ((توص يل القط اع  توص يل القط توص
 ؛؛))الصحيالصحي

 
لية والمرآزية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإنشاء    لية والمرآزية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإنشاء    توصيل جميع اإلدارات الحكومية المح    توصيل جميع اإلدارات الحكومية المح     ))وو(( 

 ؛؛))توصيل اإلدارات الحكوميةتوصيل اإلدارات الحكومية(( وعناوين البريد اإللكتروني  وعناوين البريد اإللكتروني اإلنترنتاإلنترنتمواقع على شبكة مواقع على شبكة 
 

 مع    مع   ،،تكييف جميع المناهج الدراسية للمدارس االبتدائية والثانوية لمواجهة تحديات مجتمع المعلومات            تكييف جميع المناهج الدراسية للمدارس االبتدائية والثانوية لمواجهة تحديات مجتمع المعلومات             ))زز(( 
 ؛؛))ف المناهجف المناهجتكييتكيي((مراعاة الظروف الوطنية مراعاة الظروف الوطنية 

 ؛؛))الخدمات اإلعالميةالخدمات اإلعالمية(( الخدمات التلفزيونية واإلذاعية  الخدمات التلفزيونية واإلذاعية علىعلى جميع السكان  جميع السكان حصولحصولتأمين تأمين  ))حح(( 
 

التشجيع على تطوير المحتوى وتهيئة الظروف التكنولوجية الالزمة لتيسير وجود واستخدام آل لغات         التشجيع على تطوير المحتوى وتهيئة الظروف التكنولوجية الالزمة لتيسير وجود واستخدام آل لغات          ))طط(( 
 ؛؛))تطوير المحتوىتطوير المحتوى(( شبكة اإلنترنت  شبكة اإلنترنت علىعلىالعالم العالم 

 
ر من نصف السكان                      تكنولو  تكنولو توصيل توصيل تأمين  تأمين   ))يي((  ى أآث ة إل اآن قريب ا المعلومات واالتصاالت من أم ر من نصف السكان                     جي ى أآث ة إل اآن قريب ا المعلومات واالتصاالت من أم   جي

 ..))توصيل السكانتوصيل السكان((
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، ومسيرته في تحقيق    ، ومسيرته في تحقيق    بلدبلد ثالثي المستوى، إلعطاء فكرة تقريبية عن وضع آل       ثالثي المستوى، إلعطاء فكرة تقريبية عن وضع آل      ما مًا تقيي  تقيي ٣٣يتضمن الجدول   يتضمن الجدول   وو 

ويلخ ص  ويلّخص  .  .  ى هذا الصعيد   ى هذا الصعيد    وترتيبها وفقا  ألدائها العام عل      وترتيبها وفقًا ألدائها العام عل     البلدانالبلدان تصنيف هذه     تصنيف هذه    يتيحيتيح  وهذا التقييم وهذا التقييم .  .  آل هدف على حدة   آل هدف على حدة   
 .. القمة العالمي لمجتمع المعلومات القمة العالمي لمجتمع المعلومات مؤتمر مؤتمرهدافهدافتحقيق أتحقيق أ   نحو نحو المنطقة المنطقةالتقدم الذي أحرزتهالتقدم الذي أحرزته  ١١الشكل الشكل 

 
   وضع البلدان من حيث تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات-٣الجدول 

 

المحصلة
توصيل 
 السكان

تطوير 
المحتوى 
 العربي

الخدمات 
 اإلعالمية

ف تكيي
 المناهج

توصيل 
اإلدارات 
الحكومية

توصيل 
القطاع 
الصحي

توصيل 
المكتبات

توصيل 
مراآز 
األبحاث

التوصيل 
األآاديمي

توصيل 
 البلد القرى

 ردناأل ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢٥

٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢٧ 

 ماراتاإل
العربية 
 المتحدة

 البحرين ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢٧

٢ ١ ٣ ٣ ١ ١ ٣ ٣ ٢ ١ ٢٠ 

الجمهور
ية 

العربية 
 السورية

 العراق ١ ١ ٢ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ١٤
 ع مان ٢ ١ ٣ ٢ ١ ٢ ٣ ٣ ١ ٢ ٢٠
 فلسطين ١ ١ ٢ ١ ١ ١ ٣ ٣ ٢ ١ ١٦
 قطر ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢٦
 الكويت ٣ ٢ ٣ ٣ ٢ ١ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢٥
 لبنان ٢ ٢ ٣ ٢ ١ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢١
 مصر ٢ ١ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ٣ ١ ٢٢

٢ ١ ٣ ٣ ٢ ١ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢٢ 

المملكة 
العربية 
 السعودية

 اليمن ١ ١ ٢ ١ ١ ١ ٢ ٢ ١ ١ ١٣

 ..إعداد اإلسكوا، بناء  على المعلومات المتوفرة في تقارير المالمح الوطنية لمجتمع المعلوماتإعداد اإلسكوا، بناًء على المعلومات المتوفرة في تقارير المالمح الوطنية لمجتمع المعلومات ::المصدرالمصدر
 

 ..لمعلوماتلمعلومات القمة العالمي لمجتمع ا القمة العالمي لمجتمع ا مؤتمر مؤتمرالمائة من أهدافالمائة من أهداففي في   ٤٠٤٠قل من قل من أأأن البلد حقق أن البلد حقق أي أي   :: ضعيف ضعيفيعنييعني ))١١(( ::مالحظةمالحظة
 .. القمة العالمي لمجتمع المعلومات القمة العالمي لمجتمع المعلومات مؤتمر مؤتمرالمائة من أهدافالمائة من أهداففي في   ٦٠٦٠إلى إلى   ٤٠٤٠أن البلد حقق أن البلد حقق أي أي   :: متوسط متوسطيعنييعني ))٢٢(( 
 ..القمة العالمي لمجتمع المعلوماتالقمة العالمي لمجتمع المعلوماتمؤتمر مؤتمر المائة من أهداف المائة من أهداف في في   ٦٠٦٠ أن البلد حقق أآثر من  أن البلد حقق أآثر من أيأي: :  جيد جيديعنييعني ))٣٣(( 
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  القمة العالمي لمجتمع المعلومات مؤتمر تحقيق أهداف  وضع المنطقة من حيث-١الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  فيمستوى النضجوفق   اإلسكوابلدانتصنيف وترتيب   -جيم

 السياسات واالستراتيجيات
 

دم ال   ى ع رًا إل دم ال نظ ى ع را  إل وحنظ وحوض ذي وض ذي  ال وب ال وبيش ة  يش تراتيجيات المتعلق ات واالس ة   السياس تراتيجيات المتعلق ات واالس ا السياس ابتكنولوجي ات بتكنولوجي ات  المعلوم  المعلوم
ذه السياسات واالستراتيجيات       ععفف، و ، و الخطط القطاعية في البلدان األعضاء    الخطط القطاعية في البلدان األعضاء    ووواالتصاالت،  واالتصاالت،   ة ه ذه السياسات واالستراتيجيات       الي ة ه ى عدم       الي ى عدم       ، ونظرًا إل ، ونظرا  إل

ة  بيانات آمية بيانات آمية توفر  توفر   ة   آافي يم   ،  ،   آافي د التقي يم   اعتم د التقي ا           اعتم ى وجود السياسات واالستراتيجيات أو غيابه ا            عل ى وجود السياسات واالستراتيجيات أو غيابه ى مدى    ،، عل ى مدى     وعل ا واقعيتواقعيت   وعل ا ه   ،،ه
 ::  وبالتالي ح د دت مستويات النضج األربعة على النحو التالي  وبالتالي ُحّددت مستويات النضج األربعة على النحو التالي..لية الخطط القطاعيةلية الخطط القطاعيةعاعاوعلى فوعلى ف

 
توى النضج األول  -١١ توى النضج األول مس ة   : : مس تراتيجيات الخاص ات واالس م السياس ة   تتس تراتيجيات الخاص ات واالس م السياس اتتس ابتكنولوجي اتبتكنولوجي ات المعلوم االت    المعلوم االت واالتص واالتص

 ..المبادرات وخطط التنفيذالمبادرات وخطط التنفيذ  قصورقصوربب و و،،بغياب رؤية واستراتيجية وطنية مترابطتينبغياب رؤية واستراتيجية وطنية مترابطتين
 
اني مم -٢٢ توى النضج الث اني س توى النضج الث تراتيجيات الخاصة  : : س ات واالس م السياس تراتيجيات الخاصة  تتس ات واالس م السياس اتتس ابتكنولوجي اتبتكنولوجي ات المعلوم واالتصاالت واالتصاالت    المعلوم

 .. ال تزال بدائية ال تزال بدائيةتنفيذتنفيذالالجراءات وخطط جراءات وخطط ، إال أن اإل، إال أن اإلبوجود رؤية واستراتيجية وطنية مترابطتينبوجود رؤية واستراتيجية وطنية مترابطتين
 
ث  -٣٣ توى النضج الثال ث مس توى النضج الثال تراتيجيات الخاصة  : : مس ات واالس م السياس تراتيجيات الخاصة  تتس ات واالس م السياس اتتس ابتكنولوجي اتبتكنولوجي ات المعلوم   التصاالتالتصاالتواوا   المعلوم

 ..ةةييفعالفعالمتوسطة المتوسطة التنفيذ تنفيذ للللوخطط وخطط   وجود إجراءاتوجود إجراءات، وب، وببتوفر رؤية واضحة واستراتيجية وطنية متطورةبتوفر رؤية واضحة واستراتيجية وطنية متطورة
 
ع  -٤٤ توى النضج الراب ع مس توى النضج الراب ات  : : مس ا المعلوم تراتيجيات الخاصة بتكنولوجي ات واالس م السياس ات  تتس ا المعلوم تراتيجيات الخاصة بتكنولوجي ات واالس م السياس واالتصاالت واالتصاالت   تتس

 ..فيذفيذللتنللتن   فعالة فعالةإجراءات وخططإجراءات وخططوبوببتوفر رؤية واضحة واستراتيجية وطنية متطورة بتوفر رؤية واضحة واستراتيجية وطنية متطورة 
 

دول  وو  دول  يلخص الج دان    ٤٤يلخص الج ب البل تويات النضج وترتي دان  مس ب البل تويات النضج وترتي ام  مس ي ع ام   ف ي ع ام   ٢٠٠٥٢٠٠٥ ف ي ع ا ف ع ترتيبه ا م ام    ويقارنه ي ع ا ف ع ترتيبه ا م  ويقارنه
  ٢٠٠٣٢٠٠٣ ويظهر التطو ر اإلقليمي الحاصل بين عامي    ويظهر التطّور اإلقليمي الحاصل بين عامي   ٤٤ المعلومات الواردة في الجدول       المعلومات الواردة في الجدول      ٢٢  ويلخص الشكل       ويلخص الشكل     ..٢٠٠٣٢٠٠٣

ك  وو  . . ٢٠٠٥٢٠٠٥وو ي ذل ك  يل ي ذل تعراضيل تعراضاس ية اس ح الرئيس ية  للمالم ح الرئيس تويات النضج  ل ل للمالم تويات النضج مس دا مس ة البل دا  ومجموع ة البل ل    ومجموع ى آ ي إل ي تنتم ل   ن الت ى آ ي إل ي تنتم ن الت
 ..مستوىمستوى
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 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع
 البلدالبلد ٢٠٠٣  ٢٠٠٥ ٢٠٠٣  ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥
 ردنردناألاأل        
 (*)(*) العربية المتحدة العربية المتحدةماراتماراتاإلاإل      )*(  

 بحرينبحرينالال        
 سوريةسوريةالجمهورية العربية الالجمهورية العربية ال        
 عراقعراقالال        
 ع مانُعمان        
 فلسطينفلسطين        
 قطرقطر        
 كويتكويتالال        
 لبنانلبنان        
 مصرمصر        
 السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية         
 يمنيمنالال        

 
ام                ٢٠٠٥٢٠٠٥است ند في ترتيب العام     اسُتند في ترتيب العام     : : مصدرمصدرالال ة مع ترتيب ع ام                 إلى الجداول الثالثة السابقة؛ واستند في المقارن ة مع ترتيب ع ى ٢٠٠٣٢٠٠٣ إلى الجداول الثالثة السابقة؛ واستند في المقارن ى  إل ي     : :  إل ة لغرب ة االقتصادية واالجتماعي ي     اللجن ة لغرب ة االقتصادية واالجتماعي اللجن

 ..E/ESCWA/ICTD/2003/11، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣نوفمبر نوفمبر //، تشرين الثاني، تشرين الثانيالمالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسياالمالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسياآسيا، آسيا، 
 

 ..يمكن تصنيف إمارة دبي في مستوى النضج الرابعيمكن تصنيف إمارة دبي في مستوى النضج الرابع: (*) : (*) مالحظةمالحظة
 

  في السياسات واالستراتيجياتالنضج   توسع بلدان اإلسكوا وفق مستوى-٢الشكل 

 
 

 العراق وفلسطين واليمن: مستوى النضج األول  -١
 

ى          عتها عل ة، أو وض تراتيجيات وطني ات واس د سياس ة بع ذه المجموع دان ه ع بل م تض ى        ل عتها عل ة، أو وض تراتيجيات وطني ات واس د سياس ة بع ذه المجموع دان ه ع بل م تض توىل توىالمس    المس
ا وإدراكوإدراك واتساعها،   واتساعها،  ما يجمع هذه البلدان هو تنوع المجاالت المستهدفة     ما يجمع هذه البلدان هو تنوع المجاالت المستهدفة     وو.  .  لتنفيذهالتنفيذها واضحة    واضحة   برامجبرامجالنظري دون   النظري دون    ا  م    م

ى       أن تقدمه أن تقدمه  المعلومات واالتصاالت     المعلومات واالتصاالت    لتكنولوجيالتكنولوجيايمكن  يمكن   ى     في المساعدة عل دة      في المساعدة عل وغ أهداف عدي دة       بل وغ أهداف عدي ات ، وضخامة  ، وضخامة   بل ات المتطلب   المتطلب
واالنسجام مع    واالنسجام مع      ن أن تتوخى المزيد من الدقة في تحديد األهداف        ن أن تتوخى المزيد من الدقة في تحديد األهداف        على تلك البلدا  على تلك البلدا  وو.  .  المحددةالمحددةهداف  هداف  لتحقيق األ لتحقيق األ   العمليةالعملية

 ..لتحقيق نجاح عمليلتحقيق نجاح عملي  الموارد الممكنةالموارد الممكنة
، لم يعد يضم سوى       ، لم يعد يضم سوى       ٢٠٠٣٢٠٠٣ويالحظ أن هذا المستوى، الذي آان يضم قرابة نصف بلدان اإلسكوا في عام              ويالحظ أن هذا المستوى، الذي آان يضم قرابة نصف بلدان اإلسكوا في عام               

ام            ام           ثالثة بلدان هي العراق وفلسطين واليمن في ع ك واضحًا من خالل           .  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥ثالثة بلدان هي العراق وفلسطين واليمن في ع ك واضحا  من خالل           ويظهر ذل ذآر أن  .  .  ٢٢الشكل   الشكل   ويظهر ذل ذآر أن  وي وي
ة  الال حاجات التطوير    حاجات التطوير   تت تناول  تناول ٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٥٢٠٠٥  المدى المدى الفلسطينية المتوسطة    الفلسطينية المتوسطة    تطوير   تطوير   خطة ال خطة ال  ة  قطاعي المختلف  القتصاد   القتصاد  قطاعي المختلف
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طين،    ي فلس ئ ف ات الناش طين،   المعلوم ي فلس ئ ف ات الناش اع  المعلوم ع القط اور م اع  بالتش ع القط اور م اص وينينبالتش اص و الخ اديمياا الخ اديميألآ ا   ألآ ة لتكنولوجي ة العام ا   ، وأن الخط ة لتكنولوجي ة العام ، وأن الخط
 ..المعلومات واالتصاالت لم يصادق عليها بعد في اليمنالمعلومات واالتصاالت لم يصادق عليها بعد في اليمن

 
  الجمهورية العربية السورية وع مان وقطر ولبنان: مستوى النضج الثاني  -٢

 
ة         .  .  لم تضع آل بلدان هذا المستوى سياسات واستراتيجيات واضحة        لم تضع آل بلدان هذا المستوى سياسات واستراتيجيات واضحة          رامج واضحة ومتكامل ك ب ا تمتل ة         لكنه رامج واضحة ومتكامل ك ب ا تمتل   لكنه

اس النجاح    وعالمات وعالمات وقد وضع معظمها خططا  واضحة       وقد وضع معظمها خططًا واضحة       .  .  إلى حد ما  إلى حد ما   اس النجاح     لقي د       وو  ،، لقي ة ق تثمار قانوني د       أطر اس ة ق تثمار قانوني ا  تجذب إل  تجذب إل    أطر اس ا  يه يه
 ..مستوى النجاحمستوى النجاح   إلى إلى بالنتائج بالنتائجتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لكنها لم تصل بعدتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لكنها لم تصل بعد  استثمارات في حقلاستثمارات في حقل

 
ابقة الصادرة في                          ذآورة في الدراسة الس نًا في أوضاعهما الم ان وقطر تحس ابقة الصادرة في                        ولم تظهر ُعم ذآورة في الدراسة الس نا  في أوضاعهما الم ان وقطر تحس ام  ولم تظهر ع م ام   ع   ٢٠٠٣٢٠٠٣   ع

ان إ               ))٤٤نظر الجدول    نظر الجدول    اا(( ة السورية ولبن ة العربي ا انتقلت آل من الجمهوري ان إ               ، بينم ة السورية ولبن ة العربي ا انتقلت آل من الجمهوري اني بفضل      ، بينم ى مستوى النضج الث اني بفضل      ل ى مستوى النضج الث ل
 ..إنجازاتهما على صعيد تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلوماتإنجازاتهما على صعيد تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات

 
  اإلمارات العربية المتحدة والكويت ومصر والمملكة العربية السعودية: مستوى النضج الثالث  -٣

 
دان   لكل لكل  ف ف. . الثالثالثالث في مستوى النضج  في مستوى النضج حلت الكويت ومصر والمملكة العربية السعودية  حلت الكويت ومصر والمملكة العربية السعودية    ذه البل دان   من ه ذه البل   أهداف أهداف من ه

دة   ة جي ل محلي ات تموي ا إمكان ت له حة خصص تراتيجية واض دة  اس ة جي ل محلي ات تموي ا إمكان ت له حة خصص تراتيجية واض لت .  .  اس د وص لت وق د وص دان وق ذه البل دان ه ذه البل د ه ى ح د إل ى ح  إل
ة     .  .  ، لكن إنجازاتها الفعلية ال تزال متوسطة      ، لكن إنجازاتها الفعلية ال تزال متوسطة      المتوقعة الستراتيجيتها الوطنية  المتوقعة الستراتيجيتها الوطنية    تقدير قيمة الفوائد  تقدير قيمة الفوائد   ارات العربي ة     أما اإلم ارات العربي أما اإلم

ي، باستراتيجية واضحة،            المتحدة، التي تتسم بغياب االستراتيجية      المتحدة، التي تتسم بغياب االستراتيجية       ل دب ا، مث ي، باستراتيجية واضحة،            االتحادية، فتنفرد بعض اإلمارات فيه ل دب ا، مث االتحادية، فتنفرد بعض اإلمارات فيه
ا يسبق االستراتيجية في                .  .  وتنفيذ فعال لهذه االستراتيجية    وتنفيذ فعال لهذه االستراتيجية     ذ فيه أن التنفي ة المتحدة ب ارات العربي ة اإلم از دول ا يسبق االستراتيجية في                وتمت ذ فيه أن التنفي ة المتحدة ب ارات العربي ة اإلم از دول وتمت

ام    المعلومات واالتصاالت       المعلومات واالتصاالت      تكنولوجياتكنولوجيا انتشار    انتشار   ولذلك يالحظ أن  ولذلك يالحظ أن  .  .  الكثير من األحيان  الكثير من األحيان   ام   واإللم   استخدامها في تحسن     استخدامها في تحسن     بب  واإللم
ا،،متواصلمتواصل ي بلغته تويات الت ه المس ي ارتفاع ارب ف ا ويق ي بلغته تويات الت ه المس ي ارتفاع ارب ف دان بعض  بعض  ويق دانالبل دة  المت المتالبل ة المتح ارات العربي ة، وأن اإلم دة قدم ة المتح ارات العربي ة، وأن اإلم قدم

ا جعل        ذا م ا جعل       حققت الكثير من أهداف مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، بدون وجود استراتيجية اتحادية، وه ذا م حققت الكثير من أهداف مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات، بدون وجود استراتيجية اتحادية، وه
 ..تصنيفها يقع على هذا المستوى من النضجتصنيفها يقع على هذا المستوى من النضج

 
دمت                      د تق تثمارات، فق ة لالس دمت                    أما المملكة العربية السعودية، التي تسعى حكومتها جاهدة إلى خلق بيئة جاذب د تق تثمارات، فق ة لالس أما المملكة العربية السعودية، التي تسعى حكومتها جاهدة إلى خلق بيئة جاذب

مشروع الخطة الوطنية لمجتمع المعلومات، الذي يشمل منظورا  بعيد المدى          مشروع الخطة الوطنية لمجتمع المعلومات، الذي يشمل منظورًا بعيد المدى          ملكة  ملكة  مموللولل.  .  إلى مستوى النضج الثالث   إلى مستوى النضج الثالث   
ة، وعدد      ويضمويضم، ، المقبلةالمقبلة   لألعوام العشرين لألعوام العشرينلمجتمع المعلومات في المملكة   لمجتمع المعلومات في المملكة    ة، وعدد    رؤية مستقبلية، وسبعة أهداف عام  من   من  ا ًارؤية مستقبلية، وسبعة أهداف عام

دافًا محددة            ذلك، تتضمن   ذلك، تتضمن   باإلضافة إلى   باإلضافة إلى   .  .  سياسات التنفيذ سياسات التنفيذ  دافا  محددة            الخطة الخمسية األولى لمجتمع المعلومات أه ة الخطة الخمسية األولى لمجتمع المعلومات أه ة منبثق  من   من  منبثق
 .. التنظيمية التنظيميةبعيد المدى، وسياسات تنفيذ، ومقترحات لعدد  من المشاريع واإلجراءاتبعيد المدى، وسياسات تنفيذ، ومقترحات لعدٍد من المشاريع واإلجراءاتالالالمنظور المنظور 
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 األردن والبحرين : عرابمستوى النضج ال  -٤
 

اني         اني       ارتقت البحرين إلى هذا المستوى من النضج بعد أن آانت في مستوى النضج الث ) ) ٤٤نظر الجدول   نظر الجدول   اا((ارتقت البحرين إلى هذا المستوى من النضج بعد أن آانت في مستوى النضج الث
ق      .  .  بفضل أدائها المميز في مجال تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات           بفضل أدائها المميز في مجال تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات            ق      وهذا البلد ال يواجه عوائ وهذا البلد ال يواجه عوائ

دة لمشاريع         آثيرة في هذا االتجاه، وهو يمتلك أو يخطط إل       آثيرة في هذا االتجاه، وهو يمتلك أو يخطط إل        ة وتجمعات صناعية وحاضنات جدي ة مرافق بحثي دة لمشاريع         قام ة وتجمعات صناعية وحاضنات جدي ة مرافق بحثي قام
ا       ا      تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل حديقة التكنولوجي دان اإلسكوا، بسرعة              .  .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل حديقة التكنولوجي رد أيضًا، وهو أصغر بل دان اإلسكوا، بسرعة              ويتف رد أيضا ، وهو أصغر بل ويتف

وطني       إنجاز ممتازة في  إنجاز ممتازة في   ى المستوى ال وطني       سياسات واستراتيجيات مجتمع المعلومات عل ى المستوى ال ذ استراتيجية يمكن     سياسات واستراتيجيات مجتمع المعلومات عل ذ استراتيجية يمكن      في تنفي  في تنفي
 ..رها أآثر االستراتيجيات طموحا  بين بلدان اإلسكوارها أآثر االستراتيجيات طموحًا بين بلدان اإلسكوااعتبااعتبا

 
ات           ة، وتجمع ق بحثي ل مراف ك بالفع ي تمتل كوا الت اء اإلس ن أعض ة م دان القليل ن البل و م ا األردن فه ات         أم ة، وتجمع ق بحثي ل مراف ك بالفع ي تمتل كوا الت اء اإلس ن أعض ة م دان القليل ن البل و م ا األردن فه أم

ا  ناعية، وحاضنات لمش ا ص ناعية، وحاضنات لمش اء    ررص ًا إلنش ك خطط ى ذل افة إل ك باإلض ات واالتصاالت، وتمتل ا المعلوم اء    يع تكنولوجي ا  إلنش ك خطط ى ذل افة إل ك باإلض ات واالتصاالت، وتمتل ا المعلوم يع تكنولوجي
ؤتمر                      آما إن أ  آما إن أ  .  .  المزيد منها المزيد منها  ى صعيد التوافق مع أهداف م ؤتمر                      داء هذا البلد آان مميزًا في األعوام القليلة الماضية عل ى صعيد التوافق مع أهداف م داء هذا البلد آان مميزا  في األعوام القليلة الماضية عل

 ..القمة العالمي لمجتمع المعلوماتالقمة العالمي لمجتمع المعلومات
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 البيئة القانونية والتنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ثانيا 
 

   لمحة عامة-ألف
 

ا  ة لتكنولوجي ة والتنظيمي ة القانوني ف البيئ ر تخّل ايعتب ة لتكنولوجي ة والتنظيمي ة القانوني ر تخل ف البيئ ام يعتب ية أم ات الرئيس ن العقب ات واالتصاالت م ام  المعلوم ية أم ات الرئيس ن العقب ات واالتصاالت م  المعلوم
ة       .  .  تطوير مجتمع المعلومات في بلدان غربي آسيا      تطوير مجتمع المعلومات في بلدان غربي آسيا       ة       وإنما نظرة أولية تبين أن تطوير معظم القوانين المتصلة بحماي وإنما نظرة أولية تبين أن تطوير معظم القوانين المتصلة بحماي

ة أو           ناعات المحلي غوط الص ة لض أت نتيج م ي االت ل ات واالتص اع المعلوم يم قط ة وتنظ ة الفكري وق الملكي ة أو          حق ناعات المحلي غوط الص ة لض أت نتيج م ي االت ل ات واالتص اع المعلوم يم قط ة وتنظ ة الفكري وق الملكي حق
دان    .  .  بية العامة، بل بسبب الضغوط الدولية     بية العامة، بل بسبب الضغوط الدولية     المطالبة الشع المطالبة الشع  دان    وال يقلل هذا من شأن التطورات التي حدثت في بعض بل وال يقلل هذا من شأن التطورات التي حدثت في بعض بل

ا زال       وير م ة التط يًا لعملي ًا أساس اره مكون ي باعتب انوني والتنظيم ل الق دير دور العام د أن تق ه يؤآ ة، لكن ا زال      المنطق وير م ة التط يا  لعملي ا  أساس اره مكون ي باعتب انوني والتنظيم ل الق دير دور العام د أن تق ه يؤآ ة، لكن المنطق
اول موضوع سرية المعلومات الشخصية            فالتقارير الوطنية تبين، أن أي بلد من بلدان غربي آسيا           فالتقارير الوطنية تبين، أن أي بلد من بلدان غربي آسيا           .  .  مفقودا مفقودًا م يتن اول موضوع سرية المعلومات الشخصية            ل م يتن ل

ذا   .  .  وخصوصية المستهلك ألنه ال يشكل مطلبا  أساسيا  للمنظمات الدولية أو الصناعات المحلية        وخصوصية المستهلك ألنه ال يشكل مطلبًا أساسيًا للمنظمات الدولية أو الصناعات المحلية         ام به ذا   وغياب االهتم ام به وغياب االهتم
ه        ر من ريع أآث ات التش اول آلي ة تن ى آيفي ر عل ل مباش و دلي ا ه وع إنم ه       الموض ر من ريع أآث ات التش اول آلي ة تن ى آيفي ر عل ل مباش و دلي ا ه وع إنم  الموض

 ..ا المعلومات واالتصاالتا المعلومات واالتصاالتدليل على مستوى التطور والتقدم في قطاع تكنولوجيدليل على مستوى التطور والتقدم في قطاع تكنولوجي
 

ة في معظم                             ة والتنظيمي ة القانوني ؤخرًا في مجال البيئ دل التطورات التي حصلت م ة في معظم                           وبالرغم من ذلك، ت ة والتنظيمي ة القانوني دل التطورات التي حصلت مؤخرا  في مجال البيئ وبالرغم من ذلك، ت
ة      .  .  بلدان اإلسكوا على خطوات إيجابية    بلدان اإلسكوا على خطوات إيجابية     وق الملكي وانين المتصلة بحق ة      فقد عمدت مجموعة من الدول بسن بعض الق وق الملكي وانين المتصلة بحق فقد عمدت مجموعة من الدول بسن بعض الق

ا المعلومات وا         ا المعلومات وا        الفكرية وتنظيم قطاع تكنولوجي ى            .  .  التصاالت التصاالت الفكرية وتنظيم قطاع تكنولوجي ذه التطورات، جرى تصنيفها عل يم ه ى            ولتسهيل تقي ذه التطورات، جرى تصنيفها عل يم ه ولتسهيل تقي
 ::النحو التاليالنحو التالي

 
 ..القوانين واألنظمة الوطنية الخاصة بحقوق الملكية الفكريةالقوانين واألنظمة الوطنية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية -١١
 ..األطر التنظيمية لالتصاالتاألطر التنظيمية لالتصاالت -٢٢
 ..تنظيم اإلنترنتتنظيم اإلنترنت -٣٣
 .. واإلجراءات الناظمة للسرية ولخصوصية المستهلك واإلجراءات الناظمة للسرية ولخصوصية المستهلكننالقوانيالقواني -٤٤
 

ل     ورات المتص ا التط ل   أم ورات المتص ا التط م       أم ي قس ا ف رى تناوله ي، فج ع اإللكترون ة والتوقي ارة اإللكتروني وانين التج م       ة بق ي قس ا ف رى تناوله ي، فج ع اإللكترون ة والتوقي ارة اإللكتروني وانين التج ة بق
 ".".تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التجارة واألعمالتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التجارة واألعمال""
 

   دراسة تحليلية للبيئة القانونية والتنظيمية-باء
 

 القوانين واألنظمة الوطنية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية  -١
 

وانين المتصلة                 انضمت معظم ب  انضمت معظم ب    وانين المتصلة                 لدان اإلسكوا إلى مجموعة من المعاهدات الدولية وسنت مجموعة من الق لدان اإلسكوا إلى مجموعة من المعاهدات الدولية وسنت مجموعة من الق
ة،                .  .  بحقوق الملكية الفكرية  بحقوق الملكية الفكرية   ة،                إال أن مستوى التطبيق والتنفيذ ال يزال غير مالئم حسب تقدير بعض المنظمات الدولي إال أن مستوى التطبيق والتنفيذ ال يزال غير مالئم حسب تقدير بعض المنظمات الدولي

ة       ة الفكري وق الملكي دولي لحق الف ال ثًال التح ا م ة      ومنه ة الفكري وق الملكي دولي لحق الف ال ثال  التح ا م ات األعم     ومنه رآات برمجي الف ش ات األعم   وتح رآات برمجي الف ش  ، ، للااوتح
ك المنظمات      " " قائمة المراقبة قائمة المراقبة ""وال تزال معظم بلدان اإلسكوا تدرج على        وال تزال معظم بلدان اإلسكوا تدرج على         ك المنظمات      التي تضعها تل م المشاآل التي     .  .  التي تضعها تل م المشاآل التي     ومن أه ومن أه

ة     ة والثقاف الم والداخلي ل وزارات اإلع ة مث وزارات المختص ين ال يق ب اب التنس دان غي ك البل ا تل اني منه ة    تع ة والثقاف الم والداخلي ل وزارات اإلع ة مث وزارات المختص ين ال يق ب اب التنس دان غي ك البل ا تل اني منه  تع
ة          ؛ وغياب الضابطة العدل   ؛ وغياب الضابطة العدل   ))السعوديةالسعودية  ع مان والمملكة العربية  ُعمان والمملكة العربية  (( ة الفكري ة          ية المختصة بتنفيذ أحكام قوانين حماية الملكي ة الفكري ية المختصة بتنفيذ أحكام قوانين حماية الملكي

 ).).مصرمصر((؛ وغياب التشريعات التنفيذية المنظمة لحقوق النشر ؛ وغياب التشريعات التنفيذية المنظمة لحقوق النشر ))الكويت ولبنانالكويت ولبنان((ضمن قوات الشرطة النظامية ضمن قوات الشرطة النظامية 
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 ::))٣((التاليةالتاليةهي هي والبلدان المدرجة على قائمة مراقبة خاصة بحقوق الملكية الفكرية والبلدان المدرجة على قائمة مراقبة خاصة بحقوق الملكية الفكرية  
 

ة بال ))أأ((  ة الخاص ة المراقب ة بالقائم ة الخاص ة المراقب اص   قائم التقرير الخ ة ب ة، المرفق ة الفكري وق الملكي دولي لحق الف ال اص   تح التقرير الخ ة ب ة، المرفق ة الفكري وق الملكي دولي لحق الف ال  تح
ى آل من                  : :  تضم  تضم ))٤((٢٠٠٥٢٠٠٥ لعام    لعام   ٣٠١٣٠١ ارة إل ى آل من                  الكويت ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية، وال تضمن أي إش ارة إل الكويت ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية، وال تضمن أي إش

دان                 ذه البل ين ه ة رسمية ب ات تجاري دم وجود أي اتفاق يمن، لع دان                الجمهورية العربية السورية والعراق وفلسطين وال ذه البل ين ه ة رسمية ب ات تجاري دم وجود أي اتفاق يمن، لع الجمهورية العربية السورية والعراق وفلسطين وال
 والواليات المتحدة األمريكية تتناول حقوق الملكية الفكرية؛والواليات المتحدة األمريكية تتناول حقوق الملكية الفكرية؛

 
ر الخاص  ))بب((  ر الخاص التقري ة يضم٣٠١٣٠١التقري دة األمريكي ات المتح ل التجاري للوالي ة يضم الصادر عن مكتب الممث دة األمريكي ات المتح ل التجاري للوالي : : ))٥(( الصادر عن مكتب الممث

 ..والبحرين وعمانوالبحرين وعمانالمتحدة المتحدة جميع بلدان المنطقة ما عدا األردن واإلمارات العربية جميع بلدان المنطقة ما عدا األردن واإلمارات العربية 
 

دول    ين الج دول  ويب ين الج تخدام البرم ٥٥ويب بة اس تخدام البرم  نس بة اس دول     نس ين الج نة، ويب ات المقرص دول    جي ين الج نة، ويب ات المقرص ف ٦٦جي ف  موق دان موق دانبل ي  بل كوا ف ي   اإلس كوا ف  اإلس
 ..االتفاقيات الدولية الهامةاالتفاقيات الدولية الهامة

 
  في بلدان اإلسكوا  معدل استخدام البرمجيات المقرصنة-٥الجدول 

 
 الترتيبالترتيب البلدان النسبة المئوية للقرصنة

 ١١  العربية المتحدة العربية المتحدةماراتماراتإلإلاا ٣٤
 ٢٢ السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية  ٥٢
 ٣٣ قطرقطر ٦٢
 ٤٤ البحرينالبحرين ٦٢
 ٥٥ عمانعمان ٦٤
 ٦٦ األردناألردن ٦٤
 ٧٧ الكويتالكويت ٦٨
 ٨٨ مصرمصر ٦٥
 ٩٩ لبنانلبنان ٧٥
 ١٠١٠ ))**((فلسطينفلسطين -
 ١١١١ ))**((ريةريةالسوالسوالجمهورية العربية الجمهورية العربية  -
 ١٢١٢ ))**((اليمناليمن -
 ١٣١٣ ))**((العراقالعراق -

 ).IDCبالتعاون مع  (٢٠٠٤يوليو /تحالف شرآات برمجيات األعمال، دراسة القرصنة، تموز :المصدر

 ..دد التقرير مستوى استخدام البرمجيات المقرصنةدد التقرير مستوى استخدام البرمجيات المقرصنةلم يحلم يح (*)(*) ::مالحظةمالحظة

                                                 
يعبران عن تقييم أمريكي لحالة حقـوق       يعبران عن تقييم أمريكي لحالة حقـوق         (IIPA) وتقرير التحالف الدولي لحقوق الملكية الفكرية         وتقرير التحالف الدولي لحقوق الملكية الفكرية        ٣٠١٣٠١مع أن التقرير الخاص     مع أن التقرير الخاص     )  )  3(( 

 . . المقدمة من المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية والمنظمات الدوليةالمقدمة من المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية والمنظمات الدوليةالملكية الفكرية، يعتمد التقريران على البيانات الملكية الفكرية، يعتمد التقريران على البيانات 

 ليمثـل   ليمثـل  ١٩٨٤١٩٨٤ هو تحالف يضم شركات من القطاع الخاص، أنشئ في عـام            هو تحالف يضم شركات من القطاع الخاص، أنشئ في عـام           (IIPA)التحالف الدولي لحقوق الملكية الفكرية      التحالف الدولي لحقوق الملكية الفكرية      )  )  4(( 
راف، وليرفع درجة حماية المنتجات المحمية بقـوانين        راف، وليرفع درجة حماية المنتجات المحمية بقـوانين        الصناعات التي تنتج مواد محمية بحقوق النشر في المحادثات الثنائية والمتعددة األط           الصناعات التي تنتج مواد محمية بحقوق النشر في المحادثات الثنائية والمتعددة األط           

وتمثـل هـذه    وتمثـل هـذه    .  .   من ست مجموعات رئيسية يمثل كل منها قطاعا هاما من الصناعة المنتجة للمواد المحمية               من ست مجموعات رئيسية يمثل كل منها قطاعا هاما من الصناعة المنتجة للمواد المحمية              التحالفالتحالفويتألف  ويتألف  .  .  حقوق النشر حقوق النشر 
 ..المالم شركة تعمل في إنتاج وتوزيع مواد محمية بموجب قوانين حقوق النشر في أنحاء الع شركة تعمل في إنتاج وتوزيع مواد محمية بموجب قوانين حقوق النشر في أنحاء الع١١  ٣٠٠٣٠٠المجموعات المجموعات 

يعتبر مكتب الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية الجهة المسؤولة عن تطوير وتنظيم التجارة وسياسـات االسـتثمار           يعتبر مكتب الممثل التجاري للواليات المتحدة األمريكية الجهة المسؤولة عن تطوير وتنظيم التجارة وسياسـات االسـتثمار           )  )  5(( 
ويرأس المكتب وزير دولة ويكـون المستشـار التجـاري للـرئيس            ويرأس المكتب وزير دولة ويكـون المستشـار التجـاري للـرئيس            .  .  المباشر، إضافة إلى اإلشراف على المفاوضات مع البلدان األخرى        المباشر، إضافة إلى اإلشراف على المفاوضات مع البلدان األخرى        

ويعتبر المكتب تابعا مباشرة لمكتب الرئاسة األمريكية، ويتولى من خالل بنيتـه بتنسـيق              ويعتبر المكتب تابعا مباشرة لمكتب الرئاسة األمريكية، ويتولى من خالل بنيتـه بتنسـيق              .  .   لشؤون التجارة   لشؤون التجارة   رسميا   رسمياً  وناطقا   وناطقاً ومفاوضا ممثال  ومفاوضا ممثالً 
إضافة إلى ذلك، يعتبر مدير المكتب      إضافة إلى ذلك، يعتبر مدير المكتب      .  .  السياسات التجارية وحل الخالفات الناجمة وتأطير المواضيع إلصدار المراسيم الرئاسية الناظمة لها           السياسات التجارية وحل الخالفات الناجمة وتأطير المواضيع إلصدار المراسيم الرئاسية الناظمة لها           

 غير مشارك في بنك االستيراد والتصـدير، وعضـوا فـي             غير مشارك في بنك االستيراد والتصـدير، وعضـوا فـي            سة االستثمار الخاص في أعالي البحار وعضوا       سة االستثمار الخاص في أعالي البحار وعضواً      نائب رئيس مجلس إدارة مؤس    نائب رئيس مجلس إدارة مؤس    
 ..المجلس االستشاري القومي للسياسات المالية والنقدية الدوليةالمجلس االستشاري القومي للسياسات المالية والنقدية الدولية
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  اإلسكوا منهابلدان  الصكوك الدولية وموقف -٦الجدول 
 

منظمة 
التجارة 
 العالمية

اتفاقية 
باريس 
لحماية 
الملكية 
 الصناعية

معاهدة 
التعاون 
بشأن 
 البراءات

معاهدة 
الوايبو 

بشأن حق 
 المؤلف

 تفاق مدريدا
بشأن فضح 

بيانات 
مصادر 

 الزائفة السلع
 أو المضللة

تفاقية الهاي ا
بشأن اإليداع 

الدولي 
للرسوم 
والنماذج 
 الصناعية

معاهدة 
قانون 

 راءاتبال

اتفاق 
الجوانب 
التجارية 
لحقوق 
الملكية 
 البلدالبلد الفكرية

 بحرينال        
   ٢٠٠٣   

 
 

١٩٥٢ 
 مصر  

٢٠٠٤ 
 مراقب

 عراقال       

 ردناأل      ٢٠٠٤   
 كويتال        
١٩٩٩ 
 مراقب

 لبنان       

 عمان     ٢٠٠٥   
 فلسطين        
 قطر        

 ١٩٩٣ 
 ٢٠٠٤ مراقب

مملكة العربية ال      
 السعودية

   
 

 
٢٠٠٣  

 
٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

جمهورية ال   
ربية الع

 السورية
 ماراتاإل        

العربية 
 المتحدة

٢٠٠٠  
 مراقب

 اليمن       
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 األطر التنظيمية لالتصاالت  -٢

 
النمو السريع في استخدام        .  .   في استخدام تكنولوجيا االتصاالت      في استخدام تكنولوجيا االتصاالت     عظم بلدان المنطقة نموا  متعاظما     عظم بلدان المنطقة نموًا متعاظماً    تشهد م تشهد م   النمو السريع في استخدام        ف ف

تها بالتفصيل في                  تها بالتفصيل في                 الهاتف النقال في آل من الجمهورية العربية السورية والعراق يعتبر ظاهرة حقيقية جرت دراس الهاتف النقال في آل من الجمهورية العربية السورية والعراق يعتبر ظاهرة حقيقية جرت دراس
د، في الوقت ذات           .  .  المالمح الوطنية المالمح الوطنية  د، في الوقت ذات           إال أن معظم بلدان المنطقة لم تعم ى نحو       إال أن معظم بلدان المنطقة لم تعم ر قطاع االتصاالت عل ى تحري ى نحو       ه، إل ر قطاع االتصاالت عل ى تحري ه، إل

اف  د التن ع قواع ب م اف يتناس د التن ع قواع ب م وق سسيتناس اد الس وانين اقتص وق  وق اد الس وانين اقتص ت  .  .   وق ت آان اتف الثاب دمات اله ت  فخ ت آان اتف الثاب دمات اله  فخ
ذا القطاع في آل من                                    ر ه رغم من صدور تشريعات بتحري ى ال د، عل ذا القطاع في آل من                                   ال تزال محتكرة لشرآة واحدة في آل بل ر ه رغم من صدور تشريعات بتحري ى ال د، عل ال تزال محتكرة لشرآة واحدة في آل بل

ل أجريت      ).  ).  ٢٠٠٦٢٠٠٦ربية السعودية في عام     ربية السعودية في عام     والمملكة الع والمملكة الع ((األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين      األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين       ل أجريت      وفي المقاب وفي المقاب
ال        اتف النق دمات اله ديم خ ي لتق ار التنظيم توى اإلط ى مس ة عل رات هام ال       تغيي اتف النق دمات اله ديم خ ي لتق ار التنظيم توى اإلط ى مس ة عل رات هام ل   .  .  تغيي ت آ د قام ل   فق ت آ د قام  فق

راق وُع دة والبحرين والع ة المتح ارات العربي راق وع من األردن واإلم دة والبحرين والع ة المتح ارات العربي ة السعودية بتشكيل من األردن واإلم ة العربي ان ومصر والمملك ة السعودية بتشكيل م ة العربي ان ومصر والمملك م
ات          .  .  ))٣٣ اإلطار     اإلطار    نظر نظر اا((عن وزارات االتصاالت      عن وزارات االتصاالت      هيئات لتنظيم االتصاالت مستقلة     هيئات لتنظيم االتصاالت مستقلة      ذه الهيئ ام، تهدف ه ات          وبوجه ع ذه الهيئ ام، تهدف ه وبوجه ع

اع   ذا القط ر ه ة تحري ل عملي ات الخاصة باالتصاالت وتفعي وانين والتنظيم ر الق ى تحري اع  إل ذا القط ر ه ة تحري ل عملي ات الخاصة باالتصاالت وتفعي وانين والتنظيم ر الق ى تحري زال .  .  إل ك، ال ي ع ذل زال وم ك، ال ي ع ذل وم
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ة  على قطاع الهاتف على قطاع الهاتف ) ) أي سيطرة شرآتينأي سيطرة شرآتين((الوضع الراهن في المنطقة يشهد سيطرة ثنائية     الوضع الراهن في المنطقة يشهد سيطرة ثنائية      ة  النقال، وهيمن ة  احاحالنقال، وهيمن ة  تكاري تكاري
 ..))٧٧نظر الجدول نظر الجدول اا(( نسبيا  في مجال تقديم خدمات اإلنترنت  نسبيًا في مجال تقديم خدمات اإلنترنت من الدولة على الخطوط الثابتة، وتحررا من الدولة على الخطوط الثابتة، وتحررًا

 
  اإلسكوابلدان  تحرير االتصاالت في بعض -٣اإلطار 

 األردن

 وباشرت.   آما آان مقررا ٢٠٠٥ عام مطلعانتهى احتكار مؤسسة االتصاالت األردنية للهاتف الثابت اعتبارا  من  
وسيصبح .   خدمات الربط والنفاذ والنقللمزودي إجراءات االختيار األولي ٢٠٠٥أبريل /لجنة تنظيم االتصاالت في نيسان

 .٢٠٠٦خالل عام بالكامل برنامج ترخيص االتصاالت جاهزا  
 

 البحرين

.  ساسية للمنافسة مع فتح الخدمات األ٢٠٠٤يوليو / تموز١ اعتبارا  من تحرير قطاع االتصاالت في البحرين جرى 
 بينما ، شرآة٢٩ ، بلغ عدد الشرآات التي تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لتقديم الخدمات٢٠٠٤فبراير /في شباطو

 سوق االتصاالت في البحرين تتحسنويتوقع أن .  ٢٠٠٣ في عام  طلبا ١٦ و٢٠٠٤ في عام  طلبا ٢٦آان عدد هذه الطلبات 
 .يه مع صدور أنظمة جديدة لتنظيم النفاذ وتشجيع العديد من الشرآات لدخول سوق االتصاالتالذي يلالعام خالل هذا العام و

 
 ع مان

 ، من أسهم الشرآة في المائة٣٠ ببيع، ٢٠٠٥مايو / أيار٢٤ في الع مانية لالتصاالتشرآة البدأت عملية خصخصة  
 مليون ٧٦٠ ـ هذه األسهم ل وتصل قيمة. تقاعد لصناديق ال في المائة٩ للعموم من العمانيين و في المائة٢١  منهاخصص
  مؤسسة االتصاالت نورس لالتصاالت، بريادةإنشاء شرآة مع إحداث ٢٠٠٤وآان قد بدأ تحرير االتصاالت في عام .  دوالر

 تازداد ونتيجة لذلك،.  النقال للهاتف  من ع مان، آمشغل ثان ينرآية وشرآاء آخرا الدنمTDL ومشارآة )آيوتل (القطرية
 في  في المائة٢٥٫٨٣ إلى ٢٠٠٥مارس /آذار في أواخر  في المائة١٣٫٤٣ من النقالآثافة الهاتف 
 .٢٠٠٥يونيو /أواخر حزيران

 
 مصر

 . ١٩٩٨ والهاتف النقال في عام ١٩٩٦  في عامبدأ تحرير االتصاالت في مصر مع بدء خدمات اإلنترنت 
  وخدمة،قطاع الخاص لتقديم خدمة أآشاك الهاتف الثابت مع القد تشارآت  المصريةالتصاالت اوآانت مؤسسة

محاولة لخصخصة مؤسسة جرت و.   وآذلك خدمة بطاقات الهاتف المدفوعة مسبقا  الصغر،الطرفيات األرضية المتناهية
 أآدت ،٢٠٠٠ وفي منتصف عام . ، إال أنها أرجئت لعدم مالءمة شروط السوق٢٠٠٠ عام مطلعاالتصاالت المصرية في 

 قانون االتصاالت ٢٠٠٤وقد صدر في عام .  ٢٠٠٥ عام انتهاء قبل سي نجز لالتصاالت الكابلحكومة المصرية أن تحرير ال
 .الجديد الذي يهدف إلى تحرير قطاع االتصاالت وتحقيق الشفافية وتشجيع االستثمارات في هذا القطاع

 
 ت خطوط المشترآين الرقمية الالمتناظرة، وخدما،رجيةالمكالمات المحلية والخا :وقد حررت بالكامل الخدمات التالية 

وال  . وخدمات الطرفيات األرضية المتناهية الصغر ، وخدمات اإلنترنت، والخطوط المستأجرة،والحلقة الالسلكية المحلية
 في مجال سةللمناف، وهناك حدود ٢٠٠٥  عام خدمات المكالمات الدولية منوطة بالشرآة المصرية لالتصاالت حتى نهايةتزال

 . سيزيد العدد إلى ثالث شرآاتان حاليا ، وقريبا تحيث تعمل شرآ النقال،الهاتف 
____________ 

، ٢٠٠٥أغسطس /ا، آب في بلدان اإلسكووخدماتها وسياساتهاتحسين البنية األساسية لالتصاالت  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، :المصدر
E/ESCWA/ICTD/2005/5 . 
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   المنافسة والتنظيم في قطاع االتصاالت-٧الجدول 
 

 البلدالبلد  الثابتخطوط الهاتف خطوط الهاتف النقال اإلنترنت اتصاالت تنظيم هيئة
 األردناألردن احتكار منافسة تنافسية نعم
 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة احتكار احتكار ثنائية نعم
 بحرينبحرينالال احتكار ثنائية تنافسية نعم
 سوريةسوريةالجمهورية العربية الالجمهورية العربية ال احتكار ائيةثن ثنائية ال
 العراقالعراق احتكار تنافسية احتكار نعم
 عمانعمان احتكار ثنائية احتكار نعم
 فلسطينفلسطين احتكار احتكار تنافسية )*(ال
 قطرقطر احتكار احتكار احتكار ال
 الكويتالكويت احتكار ثنائية تنافسية ال
 لبنانلبنان احتكار ثنائية تنافسية ال
 مصرمصر كاراحت ثنائية تنافسية نعم
 يةيةددالسعوالسعوالمملكة العربية المملكة العربية  احتكار ثنائية تنافسية نعم
 يمنيمنالال احتكار ثنائية احتكار ال
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 تنظيم اإلنترنت  -٣

 
كوا،               ة اإلس من منطق دان ض عة بل ي تس ت ف دمات اإلنترن زود لخ ن م ر م ود أآث ن وج رغم م ى ال كوا،             عل ة اإلس من منطق دان ض عة بل ي تس ت ف دمات اإلنترن زود لخ ن م ر م ود أآث ن وج رغم م ى ال  عل

 في يد جهة واحدة في         في يد جهة واحدة في        العالميةالعالمية بالشبكة    بالشبكة    خدمة اإلنترنت   خدمة اإلنترنت  مزوديمزوديربط  ربط  والتي ت والتي ت دولية  دولية  ال يزال التحكم ببوابات العبور ال     ال يزال التحكم ببوابات العبور ال     
 ..التحكم في تشغيل اإلنترنت والرقابةالتحكم في تشغيل اإلنترنت والرقابة: : ويتخذ تنظيم اإلنترنت منحيين أساسيين هماويتخذ تنظيم اإلنترنت منحيين أساسيين هما.  .  ان المنطقةان المنطقةمعظم بلدمعظم بلد

 
ي تشغيل اإلنترنت ))أأ((  تحكم ف تال ي تشغيل اإلنترن تحكم ف دان : : ال ي بل ة ف ور الدولي ات العب ى بواب ا زالت الجهات المسيطرة عل دان م ي بل ة ف ور الدولي ات العب ى بواب ا زالت الجهات المسيطرة عل م

ت          ر اإلنترن ة عب دمات معين ى خ ول إل ة الوص تحكم بإمكاني كوا، ت ت         اإلس ر اإلنترن ة عب دمات معين ى خ ول إل ة الوص تحكم بإمكاني كوا، ت ل ا  ((اإلس دمات نق ل خ ل ا  مث دمات نق ل خ تخدام  مث وت باس تخدام  لص وت باس لص
ات ل الملف ول نق ول اإلنترنت واالتصال المباشر وبروتوآ اتبروتوآ ل الملف ول نق ول اإلنترنت واالتصال المباشر وبروتوآ دمات))بروتوآ ذه الخ ن بعض ه تفادة م ع االس دمات، وتمن ذه الخ ن بعض ه تفادة م ع االس .  .  ، وتمن

تثناء حاالت محدودة                تثناء حاالت محدودة               فخدمات الهاتف عبر اإلنترنت ممنوعة في جميع بلدان اإلسكوا باس ك أن       .  .  فخدمات الهاتف عبر اإلنترنت ممنوعة في جميع بلدان اإلسكوا باس ى ذل ك أن       ويضاف إل ى ذل ويضاف إل
 ؛؛وا عبر مخدمات فرعية تسمح بترشيح المحتوياتوا عبر مخدمات فرعية تسمح بترشيح المحتويات إلى اإلنترنت تمر في جميع بلدان اإلسك إلى اإلنترنت تمر في جميع بلدان اإلسكنفاذنفاذخدمات الخدمات ال

 
ة ))بب((  ةالرقاب ين : : الرقاب ة بوضوح ب تويات الرقاب اوت مس ين تتف ة بوضوح ب تويات الرقاب اوت مس دتتف دبل ي آل .  .  خرخرآآ و وبل ة ف ي آل إال أن الجهات األمني ة ف دانإال أن الجهات األمني دانبل   بل

ة، وبعض                             ع اإلباحي ل المواق ى بعضها، مث ع الوصول إل ع اإلنترنت وتمن ى مواق ة عل ة فعال ة، وبعض                            المنطقة تمارس رقاب ع اإلباحي ل المواق ى بعضها، مث ع الوصول إل ع اإلنترنت وتمن ى مواق ة عل ة فعال المنطقة تمارس رقاب
ة      المواقع الدينية والسياسي  المواقع الدينية والسياسي   ة      ة، ومواقع الدردشة، والمجموعات اإلخباري ة دخول      .  .  ة، ومواقع الدردشة، والمجموعات اإلخباري وانين صريحة لمعاقب ة دخول      وال توجد ق وانين صريحة لمعاقب وال توجد ق

ع المحظورة وتصفحها ع المحظورة وتصفحهاالمواق ة .  .  المواق ع لمالحق ذه المواق تمكن من تصفح ه ادرة، ال يتعرض من ي تثناء حاالت ن ة باس ع لمالحق ذه المواق تمكن من تصفح ه ادرة، ال يتعرض من ي تثناء حاالت ن باس
ة لل               .  .  قانونيةقانونية وانين الناظم ة نفس الق ة لل               وبوجه عام، تتبع المواقع التي تخضع للمالحقة الوطني وانين الناظم ة نفس الق عمل اإلعالمي في آل      عمل اإلعالمي في آل      وبوجه عام، تتبع المواقع التي تخضع للمالحقة الوطني

دنيا وال تتعدى                              .  .  بلدبلد ة في حدودها ال ذا الصعيد، حيث الرقاب ى ه دمًا عل ًا متق وأ موقع دنيا وال تتعدى                              والجدير بالذآر أن قطر تتب ة في حدودها ال ذا الصعيد، حيث الرقاب ى ه دما  عل ا  متق وأ موقع والجدير بالذآر أن قطر تتب
 ..حجب عدد قليل من المواقع المشهورة باإلخالل باآلداب العامةحجب عدد قليل من المواقع المشهورة باإلخالل باآلداب العامة

 
 

 القوانين واإلجراءات الناظمة للسرية وخصوصية المستهلك  –٤
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ي أي م  د ف ي أي مال يوج د ف ت  ال يوج تخدم اإلنترن ات مس رية معلوم ة بس ريعات خاص وانين وتش ة ق دان المنطق ت  ن بل تخدم اإلنترن ات مس رية معلوم ة بس ريعات خاص وانين وتش ة ق دان المنطق ن بل

ات المصرفية    .  .  وخصوصيتهاوخصوصيتها ا المؤسس ديمها ومتابعته ولى تق ي تت ة، الت دمات الصيرفة اإللكتروني تثناء خ ات المصرفية    وباس ا المؤسس ديمها ومتابعته ولى تق ي تت ة، الت دمات الصيرفة اإللكتروني تثناء خ وباس
ل أمن المعلومات الخاصة بالمس                          وانين تكف ة، فال توجد أي ضمانات أو ق ة التفاعلي ل أمن المعلومات الخاصة بالمس                         وبعض المواقع الحكومي وانين تكف ة، فال توجد أي ضمانات أو ق ة التفاعلي تخدم تخدم وبعض المواقع الحكومي

داولها دم ت داولهاوع دم ت ن    .  .  وع ة م ت، بمجموع دمات اإلنترن زودي خ ية وم ع األساس زام بعض المواق ي الت ذا ال ينف ن    إال أن ه ة م ت، بمجموع دمات اإلنترن زودي خ ية وم ع األساس زام بعض المواق ي الت ذا ال ينف إال أن ه
ة               دون مرجعي ة              القواعد التي تكفل أمن معلومات المستخدم وخصوصيتها، والتي جرى وضعها بطريقة عشوائية وب دون مرجعي القواعد التي تكفل أمن معلومات المستخدم وخصوصيتها، والتي جرى وضعها بطريقة عشوائية وب

ة ة وطني ةقانوني ة وطني دان .  .  ))٦((قانوني ي أي من بل د ف ه ال توج ذآر أن دان والجدير بال ي أي من بل د ف ه ال توج ذآر أن وانين والجدير بال تهلك أو ق ة المس ات لحماي ة جمعي وانين المنطق تهلك أو ق ة المس ات لحماي ة جمعي المنطق
ة                   ا المعلومات الشخصية أو المالي ا فيه ات، بم ة                  تضمن حماية المستهلك أو حماية خصوصية المعلوم ا المعلومات الشخصية أو المالي ا فيه ات، بم وإن وجدت   وإن وجدت   .  .  تضمن حماية المستهلك أو حماية خصوصية المعلوم

ة أو قضائية  اذ أي إجراءات تنفيذي ه اتخ دًا يصعب مع ة ح ن العمومي غ م ة أو قضائية فهي تبل اذ أي إجراءات تنفيذي ه اتخ دا  يصعب مع ة ح ن العمومي غ م رام .  .  فهي تبل ى احت ار إل ا يش رًا م رام وآثي ى احت ار إل ا يش را  م وآثي
 ..لدستوري فقط وبطريقة عامة، تتوافق مع بنية الدستور آإطار ناظم للعملية التشريعيةلدستوري فقط وبطريقة عامة، تتوافق مع بنية الدستور آإطار ناظم للعملية التشريعيةالخصوصية في اإلطار االخصوصية في اإلطار ا

 
   تصنيف وترتيب بلدان اإلسكوا حسب مستوى النضج في البيئة القانونية-جيم

 والتنظيمية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

دم المحرز،   ة درجة التق ابق، ولمعرف ع الوضع الس ة م هيًال للمقارن دم المحرز، تس ة درجة التق ابق، ولمعرف ع الوضع الس ة م اييس تسهيال  للمقارن اد مؤشرات ومق اييس جرى اعتم اد مؤشرات ومق جرى اعتم
ام    ة لع ح اإلقليمي ام   المالم ة لع ح اإلقليمي ا        .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣المالم ة بتكنولوجي ددة خاص ر مح ود أط دم بوج ج والتق ة النض د درج رى تحدي ا        وج ة بتكنولوجي ددة خاص ر مح ود أط دم بوج ج والتق ة النض د درج رى تحدي وج

 ::وفي هذا السياق، ح د دت مستويات النضج األربعة على النحو التاليوفي هذا السياق، ُحّددت مستويات النضج األربعة على النحو التالي.  .  المعلومات واالتصاالت ومدى تطبيقهاالمعلومات واالتصاالت ومدى تطبيقها
 
ا              يتسم بقدم األطر    يتسم بقدم األطر    : : مستوى النضج األول  مستوى النضج األول   -١١ ا لحاجات منتجي تكنولوجي ة وعدم مالءمته ة والقانوني ا              التنظيمي ا لحاجات منتجي تكنولوجي ة وعدم مالءمته ة والقانوني التنظيمي

 ..المعلومات واالتصاالت ومستخدميها، وبضعف في تنفيذ القوانينالمعلومات واالتصاالت ومستخدميها، وبضعف في تنفيذ القوانين
 
ة                  : : مستوى النضج الثاني  مستوى النضج الثاني   -٢٢ اٍف لتلبي ر آ ه غي ة، لكن ة والتنظيمي ة                  يتسم بعمل مقبول على تحديث األطر القانوني ر آاف  لتلبي ه غي ة، لكن ة والتنظيمي يتسم بعمل مقبول على تحديث األطر القانوني

 ..ت ومستخدميها، وبضعف في تنفيذ القوانين الموجودةت ومستخدميها، وبضعف في تنفيذ القوانين الموجودةحاجات منتجي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالحاجات منتجي تكنولوجيا المعلومات واالتصاال
 
ا المعلومات              : : مستوى النضج الثالث  مستوى النضج الثالث   -٣٣ ة لحاجات منتجي تكنولوجي ة والتنظيمي ة األطر القانوني ا المعلومات              يتسم بمالءم ة لحاجات منتجي تكنولوجي ة والتنظيمي ة األطر القانوني يتسم بمالءم

 ..واالتصاالت ومستخدميها، وبتطور من ناحية التطبيقواالتصاالت ومستخدميها، وبتطور من ناحية التطبيق
 
ع   -٤٤ ج الراب توى النض ع  مس ج الراب توى النض ة   : : مس ة والتنظيمي ر القانوني ة األط م بمالءم ة   يتس ة والتنظيمي ر القانوني ة األط م بمالءم ا    يتس اع تكنولوجي ات قط ة لحاج ا     بفعالي اع تكنولوجي ات قط ة لحاج  بفعالي

 ..المعلومات واالتصاالت، وبفعالية في تنفيذ األنظمة والقوانينالمعلومات واالتصاالت، وبفعالية في تنفيذ األنظمة والقوانين
 

ا تمكن بَ                        ع من النضج، بينم ى المستوى الراب ا تمكن ب                       ولم يستطع أي من بلدان المنطقة الوصول إل ع من النضج، بينم ى المستوى الراب دان فقط من     دان فقط من     ل  لَ ولم يستطع أي من بلدان المنطقة الوصول إل
يين  امين الماض ي الع ي ف انوني والتنظيم توى الق اء بالمس يين االرتق امين الماض ي الع ي ف انوني والتنظيم توى الق اء بالمس رين والممل((االرتق رين والمملالبح عوديةالبح ة الس ة العربي عوديةك ة الس ة العربي  ، وان ، وان ))ك

دين            ذين البل ين ه دين           آان التفاوت في مستوى النضج آبيرًا ب ذين البل ين ه ة           .  .  آان التفاوت في مستوى النضج آبيرا  ب ر من الدق يم مستوى النضج الكثي ة تقي ة           وتتطلب عملي ر من الدق يم مستوى النضج الكثي ة تقي وتتطلب عملي
ة    ؤثرات الخارجي ل والم ة بالعوام ن اإلحاط ر م ة   والكثي ؤثرات الخارجي ل والم ة بالعوام ن اإلحاط ر م ة     .  .  والكثي ة العربي ي المملك االت ف اع االتص ر قط ة تحري ة     فعملي ة العربي ي المملك االت ف اع االتص ر قط ة تحري فعملي

اذ             السعودية قد تبدو لبعض المراقبين ب     السعودية قد تبدو لبعض المراقبين ب      اذ             طيئة، ولكن عند مقارنتها مع سائر المتغيرات والسرعة التي يجري بها اتخ طيئة، ولكن عند مقارنتها مع سائر المتغيرات والسرعة التي يجري بها اتخ
وتوجد عوامل أخرى    وتوجد عوامل أخرى    .  .  قرارات تغيير القوانين واألنظمة المعمول بها في القطاعات األخرى، تتغير الصورة آليا      قرارات تغيير القوانين واألنظمة المعمول بها في القطاعات األخرى، تتغير الصورة آليا      

ذا           ي ه رعته ف ر وس ة التغيي ة وإمكاني ة والتنظيمي ة القانوني ى البيئ رًا عل أثيرًا مباش دث ت ذا          تح ي ه رعته ف ر وس ة التغيي ة وإمكاني ة والتنظيمي ة القانوني ى البيئ را  عل أثيرا  مباش دث ت  تح
الاا اللمج ة األرض           .  .  لمج احة أم طبيع كان أم المس دد الس ة ع ن ناحي واء م ثًال، س بيًا، م غيرة نس دان الص م البل ة األرض           فمعظ احة أم طبيع كان أم المس دد الس ة ع ن ناحي واء م ثال ، س بيا ، م غيرة نس دان الص م البل فمعظ

                                                 
 مـن    مـن   تنشر بعض المواقع الكبرى، وخاصة المواقع الخدمية، بيان حماية الخصوصية الذي كثيرا  ما يكون مأخوذا ومترجما                تنشر بعض المواقع الكبرى، وخاصة المواقع الخدمية، بيان حماية الخصوصية الذي كثيراً ما يكون مأخوذا ومترجماً               )  )  6(( 

 ..المواقع العالميةالمواقع العالمية
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ا            رات وتكييفه ا           الجغرافية، هي أسرع من البلدان الكبيرة في تبني التغيي رات وتكييفه ة           .  .  الجغرافية، هي أسرع من البلدان الكبيرة في تبني التغيي ذلك ال يمكن عزل التطورات الجاري ة           ول ذلك ال يمكن عزل التطورات الجاري ول
 ).).٨٨نظر الجدول نظر الجدول اا((تقييم مستوى النضج تقييم مستوى النضج في البيئة القانونية والتنظيمية عن سائر العوامل األخرى عند في البيئة القانونية والتنظيمية عن سائر العوامل األخرى عند 

 
كل   ين الش كل ويب ين الش امي    ٣٣ويب ين ع ر ب م يتغّي اني ل ج الث توى النض ي مس ّنفة ف دان المص دد البل امي     أن ع ين ع م يتغي ر ب اني ل ج الث توى النض ي مس ن فة ف دان المص دد البل    ٢٠٠٣٢٠٠٣ أن ع

الي ارتفاع ٢٠٠٥٢٠٠٥وو توى النضج األول، وبالت ي مس دان المصّنفة ف دد البل ي ع اك انخفاضًا ف الي ارتفاع ، إال أن هن توى النضج األول، وبالت ي مس دان المصن فة ف دد البل ي ع اك انخفاضا  ف دد ا ًا، إال أن هن ي ع دد  ف ي ع  ف
 ..الثالثالبلدان المصن فة في مستوى النضج الثالبلدان المصّنفة في مستوى النضج الث

 
 البيئة القانونية والتنظيمية في النضج مستوىبلدان اإلسكوا وفق العام لترتيب ال  -٨الجدول 

 
   المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث

  البلدالبلد ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥
 األردناألردن      
 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة      
 بحرينبحرينالال      
 سوريةسوريةجمهورية العربية الجمهورية العربية الالال      
 عراقعراقالال      
 عمانعمان      
 فلسطينفلسطين      
 قطرقطر      
 كويتكويتالال      
 لبنانلبنان      
 مصرمصر      
 السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية       
 يمنيمنالال      

 
ام       : : و ضع هذا الجدول استنادا  إلى    ُوضع هذا الجدول استنادًا إلى    : : المصدرالمصدر ام       المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات لع دان             ٢٠٠٣٢٠٠٣المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات لع ة لمجتمع المعلومات في بل ارير المالمح الوطني ات تق دان              ومحتوي ة لمجتمع المعلومات في بل ارير المالمح الوطني ات تق  ومحتوي

 ..wsis/lb.org.escwa.www: : اإلسكوا المتاحة على الموقعاإلسكوا المتاحة على الموقع
 

 بيئة في النضج  التوز ع بلدان اإلسكوا وفق مستوى  -٣الشكل 
 القانونية والتنظيمية 
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ة                      رات منحى الجدي ذه التغيي ة                    مع أن هذه البلدان بدأت بتغيير بعض النواحي القانونية والتنظيمية، لم تأخذ ه رات منحى الجدي ذه التغيي مع أن هذه البلدان بدأت بتغيير بعض النواحي القانونية والتنظيمية، لم تأخذ ه
ة           .  .  سواء أآان من ناحية التشريع أم التنفيذ      سواء أآان من ناحية التشريع أم التنفيذ       ى تطبيق مجموعة من اإلجراءات التنفيذي يمن مؤخرا إل د ال ل عم ة           ال ب ى تطبيق مجموعة من اإلجراءات التنفيذي يمن مؤخرا إل د ال ل عم ال ب

اهي اإلنترنت   التي تحد من االستخدام ا   التي تحد من االستخدام ا    اهي اإلنترنت   لعام لإلنترنت، فألغى الحواجز التي تفصل شاشات أجهزة الحاسوب في مق لعام لإلنترنت، فألغى الحواجز التي تفصل شاشات أجهزة الحاسوب في مق
ة لتنظيم قطاع                    .  .  بهدف مراقبة طبيعة االستخدام   بهدف مراقبة طبيعة االستخدام    وانين إيجابي دأت السلطة الفلسطينية بوضع ق ه، ب ة لتنظيم قطاع                    وفي الوقت ذات وانين إيجابي دأت السلطة الفلسطينية بوضع ق ه، ب وفي الوقت ذات

راق تطورات آبيرة في األعوام   راق تطورات آبيرة في األعوام   ومن المتوقع، أيضا ، أن يشهد الع  ومن المتوقع، أيضًا، أن يشهد الع  .  .  توقع أن تدخل حيز التنفيذ قريبا      توقع أن تدخل حيز التنفيذ قريباً     ي ُيوواالتصاالت  االتصاالت  
ار     ك ضمن إط ات واالتصاالت، وذل ا المعلوم ريعات الخاصة بتكنولوجي وير التش ة تط ن ناحي ة، م ة المقبل ار    القليل ك ضمن إط ات واالتصاالت، وذل ا المعلوم ريعات الخاصة بتكنولوجي وير التش ة تط ن ناحي ة، م ة المقبل القليل

ة           ا الحكوم وم به ة          مشاريع اإلصالح وإعادة البناء التي تق ا الحكوم وم به د، ضمن        .  .  مشاريع اإلصالح وإعادة البناء التي تق د الوحي ة السورية هي البل ة العربي د، ضمن        والجمهوري د الوحي ة السورية هي البل ة العربي والجمهوري
ة الخاصة بقطاع المعلومات واالتصاالت، في         هذه المجموعة، الذي صاغ مجموعة ش  هذه المجموعة، الذي صاغ مجموعة ش   وانين واألنظم ة الخاصة بقطاع المعلومات واالتصاالت، في         املة من الق وانين واألنظم املة من الق

االت ات واالتص ا المعلوم ة لتكنولوجي تراتيجية الوطني ار االس االتإط ات واالتص ا المعلوم ة لتكنولوجي تراتيجية الوطني ار االس ن .  .  إط ن ولك  ولك
د             يتم التقي وانين، وال ألي درجة س ذه الق ه من ه د            لم يتضح بعد ما الذي سيصار إلى إقراره والمصادقة عليه وتطبيق يتم التقي وانين، وال ألي درجة س ذه الق ه من ه لم يتضح بعد ما الذي سيصار إلى إقراره والمصادقة عليه وتطبيق

ا ابه رك ا  .  .  به ام، تتح ه ع رك ا  وبوج ام، تتح ه ع ية،       وبوج ادية األساس ات االقتص ر القطاع و تحري بطء نح ورية ب ة الس ة العربي ية،       لجمهوري ادية األساس ات االقتص ر القطاع و تحري بطء نح ورية ب ة الس ة العربي لجمهوري
 ..وضمنها قطاع االتصاالت والمعلوماتوضمنها قطاع االتصاالت والمعلومات
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ى الصعيدين     باستثناء المملكة العربية السعودية، لم تشهد أي من بلدان هذه المجموعة     باستثناء المملكة العربية السعودية، لم تشهد أي من بلدان هذه المجموعة       رة عل ى الصعيدين     تطورات آبي رة عل تطورات آبي

ل                        القانوني والتنظيمي، وال  القانوني والتنظيمي، وال   ذلك من مشكلة في تفعي اني آ ا تشريعية، وتع ل                      تزال تعاني من مشاآل تنفيذية أآثر منه ذلك من مشكلة في تفعي اني آ ا تشريعية، وتع تزال تعاني من مشاآل تنفيذية أآثر منه
وق النشر        وق النشر       تنفيذ حقوق الملكية الفكرية وحق ى مستوى               .  .  تنفيذ حقوق الملكية الفكرية وحق ا إل ان ارتقاؤه ة السعودية، آ ة العربي ى المملك ى مستوى               وبالنسبة إل ا إل ان ارتقاؤه ة السعودية، آ ة العربي ى المملك وبالنسبة إل

اني نتيجة مباشرة   اني نتيجة مباشرة  النضج الث ة  النضج الث احيتين القانوني ر قطاع االتصاالت من الن ق تحري ى طري ه عل ذي أحرزت دم ال ة  للتق احيتين القانوني ر قطاع االتصاالت من الن ق تحري ى طري ه عل ذي أحرزت دم ال للتق
وق             .  .  والعملية، والمضي قدما  نحو التحرير الكامل     والعملية، والمضي قدمًا نحو التحرير الكامل      ذ حق وق             وتضاف إلى ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها في مجال تنفي ذ حق وتضاف إلى ذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها في مجال تنفي

ال   ذا المج ي ه ة ف اآل حقيقي ن مش اني م زال تع ا ال ت ع أنه ر، م وق النش ة وحق ة الفكري ال  الملكي ذا المج ي ه ة ف اآل حقيقي ن مش اني م زال تع ا ال ت ع أنه ر، م وق النش ة وحق ة الفكري ة الملكي ن الناحي واء م ة ، س ن الناحي واء م ، س
ة ومجموعة من العوامل       .  .  التشريعية أم التنفيذية  التشريعية أم التنفيذية   ة ومجموعة من العوامل       وعند أخذ مساحة البلد في االعتبار، وارتفاع درجة البيروقراطي وعند أخذ مساحة البلد في االعتبار، وارتفاع درجة البيروقراطي

 ..ء التغييرات الالزمة في قطاع االتصاالتء التغييرات الالزمة في قطاع االتصاالتاااألخرى، يتضح أن المملكة تخطو خطى سريعة في إجراألخرى، يتضح أن المملكة تخطو خطى سريعة في إجر
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ر          .  .  شهدت البحرين تطورات آبيرة في شتى مجاالت قطاع االتصاالت        شهدت البحرين تطورات آبيرة في شتى مجاالت قطاع االتصاالت          ذه التطّورات تجلت في تحري ر          وه ذه التطو رات تجلت في تحري وه
شبه تام لقطاع االتصاالت وصوال  إلى إنشاء مقسم إنترنت البحرين، والسعي الجاد إلى االلتزام بالقوانين الخاصة                 شبه تام لقطاع االتصاالت وصوًال إلى إنشاء مقسم إنترنت البحرين، والسعي الجاد إلى االلتزام بالقوانين الخاصة                 

وانين ا  ر والق وق النش ة وحق ة الفكري وق الملكي وانين ا بحق ر والق وق النش ة وحق ة الفكري وق الملكي ا  .  .  ألخرى ذات الصلةألخرى ذات الصلةبحق ي جهوده ة ف رين جدي ت البح د أثبت ا  وق ي جهوده ة ف رين جدي ت البح د أثبت وق
ات، وصوالً    اع المعلوم ة الخاصة بقط وانين واألنظم ة الق وير ومالءم ر وتط ى تحري ة إل ات، وصوال    الهادف اع المعلوم ة الخاصة بقط وانين واألنظم ة الق وير ومالءم ر وتط ى تحري ة إل تويات الهادف ى المس تويات  إل ى المس  إل

ية ة القياس يةالعالمي ة القياس ام  .  .  العالمي ي ع اني ف توى النضج الث ن مس ل م تطاعت البحرين أن تنتق ذا اس ام  وهك ي ع اني ف توى النضج الث ن مس ل م تطاعت البحرين أن تنتق ذا اس توى ٢٠٠٣٢٠٠٣وهك ى مس توى  إل ى مس  إل
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥ي العام ي العام النضج الثالث فالنضج الثالث ف

 
ة القياسية في                   ة القياسية في                 وفيما يتعلق باألردن واإلمارات العربية المتحدة، يسعى البلدان إلى بلوغ المستويات العالمي وفيما يتعلق باألردن واإلمارات العربية المتحدة، يسعى البلدان إلى بلوغ المستويات العالمي

 ..تطبيق ومالءمة وتطوير القوانين ذات الصلة بقطاعي المعلومات واالتصاالتتطبيق ومالءمة وتطوير القوانين ذات الصلة بقطاعي المعلومات واالتصاالت
 

ة القان        ات، والبيئ ع المعلوم ية لمجتم ة األساس ين البني ذآر أن ب دير بال ة القان      والج ات، والبيئ ع المعلوم ية لمجتم ة األساس ين البني ذآر أن ب دير بال ا   والج ة لتكنولوجي ة والتنظيمي ا   وني ة لتكنولوجي ة والتنظيمي وني
ة   االت جدلي ات واالتص ة  المعلوم االت جدلي ات واالتص ع        .  .  المعلوم ا، يض د م ي بل ات ف ع المعلوم ية لمجتم ة األساس توى البني ور مس ع        فتط ا، يض د م ي بل ات ف ع المعلوم ية لمجتم ة األساس توى البني ور مس  فتط

ا المعلومات واالتصاالت،             ة لتكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت،            ضغوطًا على حكومة ذلك البلد، لإلسراع بتطوير البيئة القانونية والتنظيمي ة لتكنولوجي ضغوطا  على حكومة ذلك البلد، لإلسراع بتطوير البيئة القانونية والتنظيمي
ة وتنظيمي ة قانوني ا يشجع وجود بيئ ة وتنظيميفيم ة قانوني ا يشجع وجود بيئ عفيم ة للمجتم ة المعلوماتي ات تطور البني عة عملي ة للمجتم ة المعلوماتي ات تطور البني ان .  .  ة عملي ا آ ه مهم ي أن ذا يعن ان وه ا آ ه مهم ي أن ذا يعن وه
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ات   ا المعلوم ة لتكنولوجي ة وتنظيمي ة قانوني اء بيئ ام بإنش ّد االهتم د، يع ه البل ل إلي ذي وص ج ال توى النض ات  مس ا المعلوم ة لتكنولوجي ة وتنظيمي ة قانوني اء بيئ ام بإنش د  االهتم د، يع ه البل ل إلي ذي وص ج ال توى النض مس
 .  .  واالتصاالت ضرورة للمضي قدما  نحو المجتمع المبني على المعرفةواالتصاالت ضرورة للمضي قدمًا نحو المجتمع المبني على المعرفة
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 ولوجيا المعلومات واالتصاالت  البنية األساسية لتكن-ثالثا 
 

   لمحة عامة-ألف
 

ية المتطورة   ة األساس ية المتطورة تشكل البني ة األساس اتلتكنولتكنوتشكل البني ا المعلوم اتلوجي ا المعلوم ية ألي  واالتصاالت واالتصاالتلوجي ة األساس د الدعام ي أي بل ية ألي  ف ة األساس د الدعام ي أي بل  ف
ة  ة خط ق الخط ق اللتحقي ة  لتحقي ة  تنمي تدامةالالتنمي تدامةمس ات        .  .  مس ع المعلوم اء مجتم ة بن رى لعملي ل األخ ات والعوام س المكون ات        وبعك ع المعلوم اء مجتم ة بن رى لعملي ل األخ ات والعوام س المكون  وبعك

ات من     أيسر أيسر  البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من            البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من           تعتبرتعتبرفة،  فة،  واالنتقال إلى مجتمع المعر   واالنتقال إلى مجتمع المعر    ات من      المكون  المكون
 ..حيث إمكانات حيازتها وتطويرها وقياس مدى انتشارهاحيث إمكانات حيازتها وتطويرها وقياس مدى انتشارها

 
بيًا،        بعملية إنشاء البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      بعملية إنشاء البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      وتحيط  وتحيط    ا نس بيا ،         مصاعب يسهل تجاوزه ا نس    مصاعب يسهل تجاوزه

ل لمث لةمث اآل المتص لة المش اآل المتص نقص    المش نقص ب وارد ب وارد الم ة الم ة المالي اباباأو أو المالي التكنولوجي ا  ،،لتكنولوجي األنه ة أو  ألنه ة أو اجتماعي ل ثقافي ة أو   ال تتضمن عوام ة أو اجتماعي ل ثقافي  ال تتضمن عوام
ية يةسياس لة          ؛؛سياس اآل المتص ل المش ا، مث هل تجاوزه ن الس يس م رى ل اعب أخ لة        ومص اآل المتص ل المش ا، مث هل تجاوزه ن الس يس م رى ل اعب أخ ية    ومص ة المؤسس اءة البني دم آف ية     بع ة المؤسس اءة البني دم آف  بع

ة            ،، وغياب المنافسة   وغياب المنافسة  ،،والتشريعية لقطاع االتصاالت  والتشريعية لقطاع االتصاالت   ة             وضعف آليات تنظيم القطاع، وهي تتطلب إرادة سياسية ورؤي  وضعف آليات تنظيم القطاع، وهي تتطلب إرادة سياسية ورؤي
ه      مم ه      ستقبلية قادرة على إحداث تغيير في منظومة العمل في القطاع بأآمل ة األساسية    وال شك في أن  وال شك في أن  .  .  ستقبلية قادرة على إحداث تغيير في منظومة العمل في القطاع بأآمل ة األساسية     تطوير البني  تطوير البني

ة  متواصلةمتواصلة  جهودجهوديتطلب من المجتمع بجميع شرائحه بذل       يتطلب من المجتمع بجميع شرائحه بذل       لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     ة   ودؤوب ا    ،، ودؤوب ا     آم   يتطلب يتطلب  آم
د دتحدي ًا  ا ًاتحدي ا دقيق ي ال  دقيق تخدام لك ة االس ة وطبيع دى الحاج ي ال   لم تخدام لك ة االس ة وطبيع دى الحاج ب لم بيرت ي  اال االيرت تثمار ف ي س تثمار ف  س

ة األساسية      ال ي فصل مسار  ال ُيفصل مسار  أأيجب  يجب    هه فإن  فإن ولذلكولذلك.  .  الدولالدول على ميزانيات     على ميزانيات     إضافيا   إضافياً عبئا عبئًا البنية األساسية     البنية األساسية    إنشاءإنشاء ة األساسية       تطوير البني  تطوير البني
ة األخرى         ة األخرى        لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن مسارات التنمي   ،، مسارات اإلصالحات التشريعية       مسارات اإلصالحات التشريعية      وخصوصا  وخصوصاً   ،،لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن مسارات التنمي

ة األساسية         .  .   المستدامة  المستدامة التنميةالتنميةية  ية   وعمل  وعمل ،، وتنمية الموارد البشرية    وتنمية الموارد البشرية   ،،وبناء القطاع وبناء القطاع  اس التطورات في البني ة األساسية         ولتسهيل قي اس التطورات في البني ولتسهيل قي
 ::التاليالتالي على النحو  على النحو جرى تصنيفهاجرى تصنيفها  ،،وانتشار خدماتهاوانتشار خدماتها

 
 ..انتشار الهاتفانتشار الهاتف -١١
 .. اإلنترنت اإلنترنتبشبكةبشبكةالربط اإلقليمي الربط اإلقليمي  -٢٢
 .. خدمات اإلنترنت وخدمات التطبيقات خدمات اإلنترنت وخدمات التطبيقاتمزودومزودو -٣٣
 ..انتشار الحاسوبانتشار الحاسوب -٤٤
 

 ساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  دراسة تحليلية للبنية األ-باء
 

 انتشار الهاتف  -١
 
 خدمات الهاتف الثابتخدمات الهاتف الثابت ))أأ((
 

اتف الثابت     وضمنهوضمنه  ،، تحرير قطاع االتصاالت    تحرير قطاع االتصاالت   مؤخرا  إلى مؤخرًا إلى    عمدت  عمدت  المنطقة  المنطقة بلدانبلدانبعض  بعض  مع أن   مع أن     اتف الثابت      خدمات اله ، ،  خدمات اله
ة      العامةالعامةالمؤسسات  المؤسسات  على  على    في الواقع حكرا   في الواقع حكراً    الخدماتالخدمات هذه    هذه   ال تزال ال تزال  ة للدول ة       التابع ة للدول ار     إال أن إال أن     ).).١١١١الجدول   الجدول   (( التابع ذا االحتك ار      ه ذا االحتك  ه

امًال            دان نتشارها في عدد من         نتشارها في عدد من         الال  معرقال  معرقالً في تقديم خدمات الهاتف الثابت لم يكن عامال            في تقديم خدمات الهاتف الثابت لم يكن ع دان البل دان ففي معظم     ففي معظم     .  .  البل دان بل  مجلس    مجلس   بل
ذه     حققحقق  ،،التعاون الخليجي التعاون الخليجي  ذه      انتشار ه دة  الخدمات الخدمات  انتشار ه دة   معدالت جي م   ،، معدالت جي م ول ة الخدمات     ول ى آمي ار عل ؤثر االحتك ة الخدمات      ي ى آمي ار عل ؤثر االحتك ا،  ي ا،  ونوعيته    ونوعيته

 النمو   النمو  بطءبطء  ويعزىويعزى.  .   المنطقة  المنطقة  بلدان  بلدان بعضبعضفي  في     بما هو عليه    بما هو عليه   ات بطيئا  مقارنة  ات بطيئًا مقارنة  وان آان معدل نمو هذا النوع من الخدم       وان آان معدل نمو هذا النوع من الخدم       
د      األول هو  األول هو ،،إلى عاملين أساسيين   إلى عاملين أساسيين    د   االنتشار الجي اني للخدمات للخدمات االنتشار الجي اني ، والث اتف   الواسع الواسع  االنتشار   االنتشار   هو  هو ، والث اتف    لخدمات اله ال،  لخدمات اله ال، النق   النق

اتف الثابت       إقبالإقبال  فيفيالذي أثر   الذي أثر    اتف الثابت        المستخدمين لخدمات اله و النسبي لخدمات اإلنترن     .  .   المستخدمين لخدمات اله ا أن النم و النسبي لخدمات اإلنترن     آم ا أن النم ل  ((ت السريعة  ت السريعة  آم ل  مث مث
 .. للنفاذ إلى اإلنترنت للنفاذ إلى اإلنترنتوسيلةوسيلةساهم في تقليل استخدام الهاتف الثابت ساهم في تقليل استخدام الهاتف الثابت ) ) خطوط المشترآين الرقميةخطوط المشترآين الرقمية



-٢٣- 

 
آما هو وارد في    آما هو وارد في     في المائة،     في المائة،    ٢٥٢٥  قاربقارب  مرتفعا مرتفعًا نمو    نمو   لل معد  معد ، سجلت خدمات الهاتف الثابت    ، سجلت خدمات الهاتف الثابت    وباستثناء العراق وباستثناء العراق  
اد      مجالمجالفي هذا ال  في هذا ال     متواضعا   متواضعاً  المنطقة نموا    المنطقة نمواً  بلدانبلدان، شهدت معظم    ، شهدت معظم    ٩٩الجدول  الجدول   ة اآلح اد       لم تتجاوز خان ة اآلح دان مجلس        . .  لم تتجاوز خان دان مجلس      ففي بل ففي بل

دل    ،،٢٠٠٤٢٠٠٤ عام    عام   فيفي  ةةالمائالمائفي  في    ٥٥ معدل نمو خدمات الهاتف الثابت        معدل نمو خدمات الهاتف الثابت       التعاون الخليجي، مثال ، لم يتجاوز    التعاون الخليجي، مثًال، لم يتجاوز     ذي ي دل     األمر ال ذي ي  األمر ال
اتف  تخدمين لخدمات اله ى تفضيل المس اتف عل تخدمين لخدمات اله ى تفضيل المس ال،عل ال،النق دالنق د وبخاصة عن بان  ماما وبخاصة عن ي الحس ذ ف بانتؤخ ي الحس ذ ف كانية تؤخ ة الس كانية  الترآيب ة الس دان الترآيب دانلبل   لبل

 .. يتجاوز عدد المغتربين عدد المواطنين األصليين يتجاوز عدد المغتربين عدد المواطنين األصليينحيثحيث   الخليجي الخليجي التعاون التعاونمجلسمجلس
 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ اإلسكوا، بلدان  معدل نمو خدمات الهاتف الثابت في -٩الجدول 
 

 معدل النمو
)%( 

 ٢٠٠٤ عدد الخطوط الثابتة
 )باآلالف(

 ٢٠٠٣ عدد الخطوط الثابتة
 البلدالبلد )باآلالف(

 األردناألردن ٦٣٢ ٦٣٨ ٣
  العربية المتحدة العربية المتحدةاتاتمارمارإلإلاا ١ ١٣٨ ١ ٢٠٠ ٥
 البحرينالبحرين ١٨٦ ١٩٢ ٣
 السوريةالسوريةالجمهورية العربية الجمهورية العربية  ٢ ٤١١ ٢ ٦٥٧ ١٠
 العراقالعراق ٧٧٠ ٩٦٠ ٢٥
 عمانعمان ٢٣٨ ٢٤٣ ٣
 فلسطينفلسطين ٣١٦ ٣٣٣ ٥
 قطرقطر ١٨٦ ٢٠٠ ٨

 الكويتالكويت ٤٨٩ ٤٩٠ ٠٫٢٠
 لبنانلبنان ٧٠٠ ٧٠٤ ٠٫٥٧
 مصرمصر ٨ ٨٠٠ ٩ ٦٠٠ ٩
 السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية  ٣ ٥٠٠ ٣ ٦٩٥ ٦
 اليمناليمن ٦٨٥ ٧٥٠ ٩
 المجموعالمجموع ٢٠ ٠٤٢ ٢١ ٦٦٢ ٨

 
در درالمص ي: : المص اد الرقم ات االقتص ز دراس يمرآ اد الرقم ات االقتص ز دراس دار ( (مرآ دارم ة ))م ح الوطني ارير المالم ة ، وتق ح الوطني ارير المالم دان، وتق ي بل ات ف ع المعلوم دانلمجتم ي بل ات ف ع المعلوم علمجتم ى الموق ة عل كوا المتاح ع اإلس ى الموق ة عل كوا المتاح   :: اإلس

wsis/lb.org.escwa.www.. 
 

رًاوو  ر تعبي ار أآث دل االنتش ر مع را يعتب ر تعبي ار أآث دل االنتش ر مع ايعتب ية لخطوط اله ة األساس توى نضج البني ا عن مس ية لخطوط اله ة األساس توى نضج البني تتف الثابت عن مس د .  .  تف الثاب د وعن وعن
واردة في الجدول            ١٠١٠مقارنة معدالت االنتشار الواردة في الجدول        مقارنة معدالت االنتشار الواردة في الجدول         و ال واردة في الجدول             بمعدالت النم و ال ، يتضح مستوى النضج       ، يتضح مستوى النضج       ٩٩ بمعدالت النم

اون س التع ة مجل ي منطق ت ف اتف الثاب دمات اله ه خ لت إلي ذي وص اونال س التع ة مجل ي منطق ت ف اتف الثاب دمات اله ه خ لت إلي ذي وص يال ي الخليج ن الخليج ل م س آ ن بعك ل م س آ ة  بعك ة  الجمهوري   الجمهوري
ّل        ٤٤ ويشير الشكل     ويشير الشكل    . . نموا  مرتفعا  نموًا مرتفعاً   التي تشهد التي تشهد    والعراق واليمن   والعراق واليمن  السوريةالسورية  العربيةالعربية  إلى أن اإلمارات العربية المتحدة تحل          إلى أن اإلمارات العربية المتحدة تح

ام      ي ع ت ف اتف الثاب ار اله ث انتش ن حي ى م ة األول ي المرتب ام     ف ي ع ت ف اتف الثاب ار اله ث انتش ن حي ى م ة األول ي المرتب ة  ٢٠٠٤٢٠٠٤ف ي المرتب ّل ف يمن يح ة  ، وأن ال ي المرتب ل  ف يمن يح  ، وأن ال
د                      .  .  األخيرةاألخيرة اتف الثابت عن اع في أسعار خدمات اله اني من ارتف ا تع د                      وتعتبر فلسطين من الحاالت الخاصة إذ أنه اتف الثابت عن اع في أسعار خدمات اله اني من ارتف ا تع  وتعتبر فلسطين من الحاالت الخاصة إذ أنه
ا     ،،الجوارالجوار   مع بلدان   مع بلدان  تهاتهامقارنمقارن ا   فضًال عن معاناته تية في وصل آل من غزة والضفة، األمر                     فضال  عن معاناته تية في وصل آل من غزة والضفة، األمر                      من صعوبات لوجيس  من صعوبات لوجيس
اتف الثابت  يعوقيعوقالذي  الذي   اتف الثابت   تطوير خدمات اله ي   ،، تطوير خدمات اله ي ويثن ة المشغلة     ويثن ة أو اإلقليمي ة المشغلة      الشرآات العالمي ة أو اإلقليمي ذا    عن  عن   الشرآات العالمي ذا    المساهمة في ه المساهمة في ه
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥  بنهاية عامبنهاية عام االتصاالت الفلسطينية ينتهي  االتصاالت الفلسطينية ينتهي ةة هذه الخدمات بمؤسس هذه الخدمات بمؤسسحصرحصر  ، مع أن، مع أنالقطاعالقطاع
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 ٢٠٠٤ نهاية  في اإلسكوابلدان الثابت في الهاتف  خدمات انتشار  معدل-١٠الجدول 

 

 االنتشارمعدل 
)%( 

  الثابتلهاتفاخطوط 
 )باآلالف(

  السكان عدد
 المرتبةالمرتبة البلد )باآلالف(

 ١١  العربية المتحدة العربية المتحدةاإلماراتاإلمارات ٤ ٣٢٠ ١ ٢٠٠ ٢٨
 ٢٢ البحرينالبحرين ٧٠٨ ١٩٢ ٢٧
 ٣٣ قطرقطر ٧٩٠ ٢٠٠ ٢٥
 ٤٤ الكويتالكويت ٢ ٧٥٠ ٤٩٠ ١٨
 ٥٥ المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية ٢٢ ٨٦٦ ٣ ٦٩٥ ١٦
 ٦٦ لبنانلبنان ٤ ٥٠٠ ٧٠٤ ١٦
 ٧٧ الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية ١٧ ٩٨٠ ٢ ٦٥٧ ١٥
 ٨٨ مصرمصر ٧٣ ٥٠٠ ٩ ٦٠٠ ١٣
 ٩٩ األردناألردن ٥ ٤٧٠ ٦٣٨ ١٢
 ١٠١٠ عمانعمان ٢ ٤١٠ ٢٤٣ ١٠
 ١١١١ فلسطينفلسطين ٣ ٦٧٠ ٣٣٣ ٩
 ١٢١٢ العراقالعراق ٢٥ ٤٠٠ ٩٦٠ ٤
 ١٣١٣ نناليماليم ٢٠ ٣٥٠ ٧٥٠ ٤
  المجموعالمجموع ١٨٤ ٧١٤ ٢١ ٦٦٢ ١٢

 
در درالمص ي: : المص اد الرقم ات االقتص ز دراس يمرآ اد الرقم ات االقتص ز دراس دار ( (مرآ دارم ة ))م ح الوطني ارير المالم ة ، وتق ح الوطني ارير المالم دان، وتق ي بل ات ف ع المعلوم دانلمجتم ي بل ات ف ع المعلوم علمجتم ى الموق ة عل كوا المتاح ع اإلس ى الموق ة عل كوا المتاح   :: اإلس

wsis/lb.org.escwa.www.. 
 

 ٢٠٠٤هاية ن  في اإلسكوابلدان الثابت في الهاتف  خدماتانتشار  معدالت -٤الشكل 
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 .  خطوط الهاتف الثابت في منطقة اإلسكواي مشغ ل١١ويبين الجدول  
 

 اإلسكوابلدان  في الثابت  الهاتفمشغلو خطوط  -١١الجدول 

 

 البلد المشغل موقع اإلنترنت
www.jordantelecom.jo  ردنردناألاأل األردنيةاألردنيةمؤسسة االتصاالت مؤسسة االتصاالت 
www.etisalat.co.ae ات العربية المتحدةات العربية المتحدةاإلماراإلمار اتصاالتاتصاالت 
www.batelco.com.bh البحرينالبحرين  البحرين البحرينشرآة البحرين لالتصاالتشرآة البحرين لالتصاالت 
www.ste.net.sy السوريةالسوريةالجمهورية العربية الجمهورية العربية  تصاالت تصاالت لاللال   العامة العامةسسةسسةالمؤالمؤ 
www.iraqimoc.net العراقالعراق وزارة االتصاالتوزارة االتصاالت 
www.omantel.net.om عمانعمان مؤسسة االتصاالت العمانيةمؤسسة االتصاالت العمانية 
www.paltel.ps فلسطينفلسطين  االتصاالت الفلسطينية االتصاالت الفلسطينيةشرآةشرآة 
www.qtel.com.qa قطرقطر مؤسسة االتصاالت القطريةمؤسسة االتصاالت القطرية 
www.mockw.net  الكويتالكويت المواصالتالمواصالتوزارة وزارة 
www.mpt.gov.lb لبنانلبنان وزارة االتصاالتوزارة االتصاالت 
www.telecomegypt.com.eg مصرمصر مؤسسة االتصاالت المصريةمؤسسة االتصاالت المصرية 
www.stc.com.sa السعوديةالسعوديةبية بية المملكة العرالمملكة العر مؤسسة االتصاالت السعوديةمؤسسة االتصاالت السعودية 
www.mtit.gov.ye اليمناليمن المؤسسة العامة لالتصاالتالمؤسسة العامة لالتصاالت 

 
 ).).مدارمدار ( (االقتصاد الرقمياالقتصاد الرقمي مرآز دراساتمرآز دراسات: : المصدرالمصدر

 
 النقالالنقالخدمات الهاتف خدمات الهاتف  ))بب((
 

ام      شهد انتشار خدمات الهاتف     شهد انتشار خدمات الهاتف       ام      النقال، في ع واً  ،،٢٠٠٤٢٠٠٤النقال، في ع وا    نم ل            نم ه مثي م يسبق ل ل         ل ه مثي م يسبق ل ة   ل ة   في المنطق ازداد الطلب     ،،في المنطق ازداد الطلب      ف  ف
ل    ( ( بأنواعها  بأنواعها ماتماتعلى هذه الخد  على هذه الخد   ل   مث رزم                  مث ة لل ة العالمي ة، والمنظوم المي لالتصاالت النقال ث، والنظام الع ل الثال رزم                  الجي ة لل ة العالمي ة، والمنظوم المي لالتصاالت النقال ث، والنظام الع ل الثال الجي

ون  ٣٢٫٨٣٢٫٨  نحو نحو   النقالالنقال عدد خطوط الهاتف      عدد خطوط الهاتف     بحيث بلغ بحيث بلغ ،  ،  ))٤٤ اإلطار    اإلطار   نظرنظراا ( (الراديويةالراديوية ون   ملي ة     خط   خط   ملي ة     في نهاي ام   في نهاي ام   ع ، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤   ع
ل   ١٠٠١٠٠ لكل    لكل   ما مًا مستخد  مستخد ١٧١٧استخدام قدرها   استخدام قدرها    ونسبة    ونسبة    في المائة   في المائة  ٣٩٣٩  متوسطهمتوسطهمعدل نمو   معدل نمو   مسجال   مسجًال   ل مقاب  لكل    لكل   ما مًاستخد ستخد  م  م ١١١١  مقاب
تخدم١٠٠١٠٠ تخدم مس ي    مس ي ف ام ف ام ع راا ( (٢٠٠٣٢٠٠٣ع رنظ دول   نظ دول الج و وو.  .  ))١٢١٢الج ذا النم و ه ذا النم ذيه ذي ال ات  ال ل التوقع اق آ ات  ف ل التوقع اق آ ن ،، ف اجم ع ن  ن اجم ع املي ن املي ع   نن ع

  ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠ من   من  حيث ازداد عدد المستخدمين  حيث ازداد عدد المستخدمين    ،، في العراق   في العراق  النقالالنقال الهاتف    الهاتف   ماتمات لخد  لخد الكبيرالكبير االنتشار    االنتشار   أساسيين، أولهما أساسيين، أولهما 
ة تنافسية صحية      ؛ وثانيهما   ؛ وثانيهما   ٢٠٠٤٢٠٠٤  امامعع  أواخرأواخر في    في   مليون مستخدم مليون مستخدم   ١٫٦١٫٦  إلى نحو إلى نحو   ٢٠٠٣٢٠٠٣مستخدم في عام    مستخدم في عام     ة تنافسية صحية      وجود بيئ وجود بيئ

 .. في تخفيض الرسوم واألسعار في تخفيض الرسوم واألسعار آثيرا  آثيرًا المنطقة ساهمت المنطقة ساهمتبلدانبلدانفي معظم في معظم 
 

 
  النقالنظمة الهاتف أل واألجيال الحديثة النقالة  النظام العالمي لالتصاالت -٤اإلطار 

 والمنظومة العالمية للرزم الراديوية  الجيل الثالثبنظامي
 

 التابعة   التابعة  التكنولوجياالتكنولوجيا تصنيع    تصنيع   أنأنح، أي   ح، أي   نظام مفتو نظام مفتو  هو    هو   النقالةالنقالةالنظام العالمي لالتصاالت    النظام العالمي لالتصاالت    : : مي لالتصاالت النقالة  مي لالتصاالت النقالة  العالالعال  النظامالنظام 
ة      يشمل  يشمل  وهو نظام قياسي    وهو نظام قياسي   . . ةة محدد محدد بجهة بجهة ال ينحصر  ال ينحصر لهله ة المختلف نظم التقني د من ال ة      العدي ة المختلف نظم التقني د من ال ات بجودة      ،، العدي ل الصوت والبيان يح نق ات بجودة       ويت ل الصوت والبيان يح نق  ويت

ة      ويختلف  ويختلف      ..البلدانالبلدان بين    بين    إمكانات التجوال   إمكانات التجوال  وينطوي على وينطوي على   ،،عالية وأمان تام  عالية وأمان تام   المي لالتصاالت النقال ة      النظام الع المي لالتصاالت النقال ال عن   عن     النظام الع ال األجي ى   األجي ى    األول  األول
دد         اا  بأنه يستخدم بأنه يستخدم من النظم الالسلكية    من النظم الالسلكية     دد         لتقنيات الرقمية ونظم التراسل المبنية على التقسيم الزمني المتع ز الصوت    ويجري ويجري   . . لتقنيات الرقمية ونظم التراسل المبنية على التقسيم الزمني المتع ز الصوت     ترمي    ترمي
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ة رقمي  بب ة رقمي  طريق ى الخواص األساسية لل    ة ة طريق ى الخواص األساسية لل    تحافظ عل ى نس   وتحقق   وتحقق   اإلنساني  اإلنساني ققط ط ننتحافظ عل ى نس  أعل اءة  الالب ب أعل اءة  كف ات  في في كف ل البيان ات   نق ل البيان والمالحظ أن  والمالحظ أن      .. نق
ان      يضمنيضمنبحيث  بحيث    في األصل في األصل    ص م م  ُصمِّم النظام العالمي لالتصاالت النقالة   النظام العالمي لالتصاالت النقالة    ان    درجة عالية من األم د أ   درجة عالية من األم د أ   ، وق نظم     أأصبح بالفعل     صبح بالفعل     ، وق نظم     فضل ال في  في  فضل ال

 .. هذا الصعيد هذا الصعيدعلىعلىالعالم العالم 

 )تابع (٤اإلطار 
 

ة        هيهي  ::لمنظومة العالمية للرزم الراديوية   لمنظومة العالمية للرزم الراديوية   اا  ة         عبارة عن شبكة فوقية مرآب ى شبكة      عبارة عن شبكة فوقية مرآب ى شبكة     عل ة       عل المي لالتصاالت النقال ة       النظام الع المي لالتصاالت النقال ، ، النظام الع
ة     االتصال باستخدام بروتوآول اإلنترنت      االتصال باستخدام بروتوآول اإلنترنت     تتيحتتيح ة  لمراقب اتف     اإلرسال اإلرسال لمراقب از ه اتف       من خالل جه از ه وي   من خالل جه وي خلي وائم مع   خلي وائم مع    مت ة    مت ة العالمي ة   المنظوم ة العالمي المنظوم

اتف بسرعة ت   لاللال جديدة  جديدة فرصا فرصًا  وتكنولوجيا هذه المنظومة تتيح وتكنولوجيا هذه المنظومة تتيح   . . للرزم الراديوية للرزم الراديوية  از اله اتف بسرعة ت   تصال باإلنترنت من خالل جه از اله   ىىصل إل  صل إل  تصال باإلنترنت من خالل جه
ر ثالثة أضعاف السرعة المتاحة  ثالثة أضعاف السرعة المتاحة   ر عب اتف الثا  عب اتف الثا   خطوط اله ر        ىى وتصل إل   وتصل إل  ،،بت بت  خطوط اله ات عب ل البيان ر         عشرة أضعاف السرعة المتاحة لنق ات عب ل البيان  عشرة أضعاف السرعة المتاحة لنق

ذلك      تتيح  تتيح   و  و   ..التقليديالتقليدي  النظام العالمي لالتصاالت النقالة   النظام العالمي لالتصاالت النقالة    ة آ ذه المنظوم ذلك      تكنولوجيا ه ة آ ذه المنظوم ي  االتصال     االتصال    تكنولوجيا ه ي اآلن ادل  استخدامها ل  استخدامها ل  يمكن   يمكن   ، إذ   ، إذ   اآلن ادل  تب تب
ة،        ىى حاجة إل   حاجة إل  ماما في الحال دون    في الحال دون   ،، واستقباال   واستقباالً  إرساال   إرساالً ،،البياناتالبيانات ة،         إجراء عملية اتصال تقليدي ا دامت    إجراء عملية اتصال تقليدي ا دامت   م ة      م ة راديوي اك تغطي ة       هن ة راديوي اك تغطي ذلك،   . .  هن ذلك، وب   وب

تخدمو  ّرف مس تخدمو يع ر ف مس ة   يع ذه المنظوم ة ه ذه المنظوم لون  ه أنهم متص لون   ب أنهم متص ف ب فدون توق رة.  .  دون توق رةوألول م يح  ،،وألول م يحتت ة  تت ةالمنظوم ت    أداء أداءالمنظوم ائف اإلنترن ت وظ ائف اإلنترن ةوظ ة المتنقل    المتنقل
رزم     ومن المعلوم أن    ومن المعلوم أن        ..ت خاص به  ت خاص به   رقم أو عنوان إنترن     رقم أو عنوان إنترن    خليويخليويجهاز هاتف   جهاز هاتف   أن يكون لكل    أن يكون لكل    بالكامل، ويمكن   بالكامل، ويمكن    ة لل رزم     المنظومة العالمي ة لل المنظومة العالمي

ة ةالراديوي ر  الراديوي رتعتب ر  تعتب ات عب ل البيان دة لنق يلة الجدي ر   الوس ات عب ل البيان دة لنق يلة الجدي اتف الوس از اله اتفجه از اله ال  جه الالنق وراً ،،النق ر تط يلة األآث ي الوس ورا   وه ر تط يلة األآث ي الوس تخدام  وه ي اس تخدام  ف ي اس ف  ف ف طي طي
ي التقليدي لالتصاالت ي التقليدي لالتصاالت النظام العالمالنظام العالم وظائف وإمكانات أفضل إذا ما قورنت بإمكانات نقل البيانات عبر    وظائف وإمكانات أفضل إذا ما قورنت بإمكانات نقل البيانات عبر   ىى، باإلضافة إل  ، باإلضافة إل  التردداتالترددات
ة     إال أن   إال أن  . . النقالةالنقالة ة     العقب ذ                ووأأ العقب رى هي أن أسلوب المحاسبة في ه ذ              المشكلة الكب رى هي أن أسلوب المحاسبة في ه ة     ههالمشكلة الكب ة   المنظوم ة       المنظوم ات المتبادل رتبط بحجم البيان ة       م ات المتبادل رتبط بحجم البيان ذا    ،،م ذا  وه وه
 ..المتنقلةالمتنقلة أثناء استخدامه لإلنترنت  أثناء استخدامه لإلنترنت  المستخدم المستخدم الكلفة المادية التي يتحملها الكلفة المادية التي يتحملهاحجمحجم معرفة  معرفة يعوقيعوق

 
ا تستعمل فيهاتستعمل فيها منظومة من الخدمات الحديثة       منظومة من الخدمات الحديثة      ىى إل  إل جيل الثالث جيل الثالث الاليرمز مصطلح   يرمز مصطلح   : : م الجيل الثالث  م الجيل الثالث  نظانظا  ا  تقني المي    تقني المي   ت النظام الع ت النظام الع

ات       وهذه المنظومة هي  وهذه المنظومة هي    . . النقالةالنقالةلالتصاالت  لالتصاالت   ات        مزيج من تقني ة        مزيج من تقني المي لالتصاالت النقال ة       النظام الع المي لالتصاالت النقال ات     النظام الع ات   وتقني دد   وتقني اذ المتع دد   النف اذ المتع  العريض   العريض  النف
ة     قياسيا  مفتوحا ،قياسيًا مفتوحًا،ليكون نظاما  ليكون نظامًا   ،، المزيج التقني المزيج التقنيوقد طو رت هذاوقد طوَّرت هذا.  .  باقتسام الرمزباقتسام الرمزالحزمة الحزمة  ة    مجموعة من مشغلي الخدم  مع   مع  تعاونت تعاونت مجموعة من مشغلي الخدم

ة       جمعية  جمعية  مع  مع  مشروع شراآة الجيل الثالث، وآذلك      مشروع شراآة الجيل الثالث، وآذلك      الدولية لتوحيد المقاييس في إطار      الدولية لتوحيد المقاييس في إطار      منظمة  منظمة  الال المي لالتصاالت النقال ة       النظام الع المي لالتصاالت النقال     ..النظام الع
وائي بحيث        التر  التر للنظامللنظام تطوير    تطوير   ،، من الناحية التقنية    من الناحية التقنية    هي،  هي، أهم المالمح الخاصة بنظام الجيل الثالث     أهم المالمح الخاصة بنظام الجيل الثالث      ان    ان   والواقعوالواقع وائي بحيث       اسلي في الوسط اله اسلي في الوسط اله
مح محيس ب، يس ب الطل ب، ، حس ب الطل ددة    ، حس ائط المتع ات والوس دمات البيان م خ ي تالئ ة الت رعات العالي تخدام الس ددة     باس ائط المتع ات والوس دمات البيان م خ ي تالئ ة الت رعات العالي تخدام الس ديو ،، باس ام الفي ا نظ ديو  وأهمه ام الفي ا نظ   ،، وأهمه

تفادة من     ،،االتصال السريع باإلنترنت   االتصال السريع باإلنترنت   وو تفادة من   واالس ذ   . .  نفسه  نفسه  عدة خدمات في الوقت     عدة خدمات في الوقت    واالس ذ وه ة وه ة ه المنظوم ور     ه المنظوم ور   هي جسر عب الم    هي جسر عب الم  بع اتف  بع اتف  اله اله
ال الالنق المالنق ى ع الم إل ى ع وب إل ت والحاس وب اإلنترن ت والحاس ي وو.  .   اإلنترن ي ه نص    ه دمات الصوت وال ن خ ورة م ة متط ث مجموع ل الثال ة الجي يح منظوم نص    تت دمات الصوت وال ن خ ورة م ة متط ث مجموع ل الثال ة الجي يح منظوم تت

 ..اإلنترنت والفيديواإلنترنت والفيديو   خدمات خدمات، فضال  عن، فضًال عنوالبياناتوالبيانات
__________________________ 
يا،  : : المصدرالمصدر ي آس ة لغرب ة االقتصادية واالجتماعي يا،  اللجن ي آس ة لغرب ة االقتصادية واالجتماعي ك  اللجن دان اإلس ي بل ات واالتصاالت ف ا المعلوم ية لتكنولوجي ة األساس ك  البني دان اإلس ي بل ات واالتصاالت ف ا المعلوم ية لتكنولوجي ة األساس ي((وا وا البني يالمشرق العرب ، ، ))المشرق العرب
 ..E/ESCWA/ICTD/2003/4، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣  أبريلأبريل//نيساننيسان

 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ، اإلسكوابلدان في النقال الهاتف   معدل نمو خدمات-١٢الجدول 

 
 معدل النمو 

)%( 
  ٢٠٠٤ عدد الخطوط

 )باآلالف(
 ٢٠٠٣ عدد الخطوط

 البلدالبلد )باآلالف(
 األردناألردن ١ ٣٢٥ ١ ٦٢٤ ٢٣
 عربية المتحدةعربية المتحدة ال الماراتماراتاإلاإل ٢ ٩٥٠ ٣ ٧٠٠ ٢٥
 البحرينالبحرين ٤٤٠ ٦٥٠ ٤٨
 السوريةالسوريةالجمهورية العربية الجمهورية العربية  ١ ١٨٥ ٢ ٤٨٠ ١٠٩
 العراقالعراق ١١٠ ١ ٥٩٨ ١ ٣٥٣
 عمانعمان ٥٩٠ ٨٠٦ ٣٧
 فلسطينفلسطين ٦٦٠ ٨٥٤ ٢٩
 قطرقطر ٣٧٦ ٤٩٠ ٣٠
 الكويتالكويت ١ ٦٢٠ ٢ ١٠٩ ٣٠
 لبنانلبنان ٨٤٠ ٩٠٠ ٧
 مصرمصر ٥ ٧٩٧ ٧ ٥٥٧ ٣٠
 السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية  ٧ ٠٠٠ ٩ ١٧٦ ٣١
 اليمناليمن ٨٠٠ ١ ١٠٠ ٣٨
 المجموعالمجموع ٢٣ ٦٩٣ ٣٣ ٠٤٤ ٣٩
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وأت   ،،))١٣١٣الجدول الجدول نظر نظر اا ( (انتشار خدمات الهاتف النقالانتشار خدمات الهاتف النقالمعدالت  معدالت  إلى  إلى  بالنسبة  بالنسبة  وو  وأت تب ة الصدارة    تب ة الصدارة     البحرين مرتب  البحرين مرتب
ويظهر  ويظهر    . .  في المائة في المائة٤٤،،٥٥  لم يتجاوزلم يتجاوز اليمن في المرتبة األخيرة بمعدل انتشار   اليمن في المرتبة األخيرة بمعدل انتشار  حلحل بينما    بينما    في المائة،   في المائة،  ٧٧،،٩١٩١  بلغبلغبمعدل  بمعدل  
ال        من حيث ترتيب معدال     من حيث ترتيب معدال     البلدان األعضاء في اإلسكوا     البلدان األعضاء في اإلسكوا    ٥٥الشكل  الشكل   اتف النق ال       ت انتشار خدمات اله اتف النق و عدد      .  .  ت انتشار خدمات اله و عدد      وسجل نم وسجل نم

غ  حيث   حيث  ،، في العراق في العراقمعد لمعّدل أعلى    أعلى   النقالالنقال الهاتف    الهاتف   تتماماالمشترآين في خد  المشترآين في خد   غ بل ة  ١٣٥٣١٣٥٣ حوالي  حوالي بل ة   في المائ ا   في المائ ا   بينم م يتجاوز    بينم م يتجاوز   ل ل
ة،     البلدانالبلدانوبالرغم من المعدالت المتميزة التي حققتها بعض        وبالرغم من المعدالت المتميزة التي حققتها بعض        .  .   في المائة في لبنان     في المائة في لبنان    ٧٧  هذا المعدل هذا المعدل  ة،      في المنطق ا زال    في المنطق ا زال   م م
ة  في     في    ٨٧٨٧،،١٧١٧   البالغ  البالغ  مقارنة بالمعدل العالمي    مقارنة بالمعدل العالمي    منخفضا   منخفضاً  هذه الخدمات   هذه الخدمات   معدل انتشار   معدل انتشار  متوسطمتوسط ة المائ اد األور   المائ اد األور    واالتح بي  بي  وو واالتح
 .. في المائة في المائة٧٥٧٥البالغ البالغ 

 
 ٢٠٠٤  نهايةبلدان اإلسكوا في في خدمات الهاتف النقال انتشار معدل  -١٣الجدول 

 
 نتشار االمعدل 
)%( 

 خطوط الهاتف النقال
 )باآلالف(

  السكانعدد
 المرتبة البلدالبلد )باآلالف(

 ١ البحرينالبحرين ٧٠٨ ٦٥٠ ٩٢
 ٢ ربية المتحدةربية المتحدة الع العاإلماراتاإلمارات ٤ ٣٢٠ ٣ ٧٠٠ ٨٦
 ٣ الكويتالكويت ٢ ٧٥٠ ٢ ١٠٩ ٧٧
 ٤ قطرقطر ٧٩٠ ٤٩٠ ٦٢
 ٥ السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية  ٢٢ ٨٦٦ ٩ ١٧٦ ٤٠
 ٦ عمانعمان ٢ ٤١٠ ٨٠٦ ٣٣
 ٧ األردناألردن ٥ ٤٧٠ ١ ٦٢٤ ٣٠
 ٨ فلسطينفلسطين ٣ ٦٧٠ ٨٥٤ ٢٣
 ٩ لبنانلبنان ٤ ٥٠٠ ٩٠٠ ٢٠
 ١٠ السوريةالسوريةالجمهورية العربية الجمهورية العربية  ١٧ ٩٨٠ ٢ ٤٨٠ ١٤
 ١١ مصرمصر ٧٣ ٥٠٠ ٧ ٥٥٧ ١٠
 ١٢ العراقالعراق ٢٥ ٤٠٠ ١ ٥٩٨ ٦
 ١٣ اليمناليمن ٢٠ ٣٥٠ ١ ١٠٠ ٥
  المجموعالمجموع ١٨٤ ٧١٤ ٣٣ ٠٤٤ ١٨
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دلوو  ن مع ل م ة آ د دراس دلعن ن مع ل م ة آ د دراس وعن وي النم اري النم ار واالنتش ًا،   واالنتش ا ،مع زداد صورة  مع زداد صورةت ة وضوحًا  ت ة وضوحا المنطق ذا الصعيدالمنطق ى ه ذا الصعيد عل ى ه     .. عل
ة األساسية           تشير المؤشرات إلى أن العراق يقوم حاليا       تشير المؤشرات إلى أن العراق يقوم حالياً      وو اء البني ادة بن ة األساسية            بعملية ضخمة إلع اء البني ادة بن يمن  وأنوأن  ،، بعملية ضخمة إلع يمن   ال دًال     يسجل   يسجل   ال دال   مع مع

 .. لالتصاالت لالتصاالت بنية أساسية متطورة بنية أساسية متطورةلتكوينلتكوين، يتطلب خططا  طموحة وسريعة ، يتطلب خططًا طموحة وسريعة منخفضا  على صعيدي النمو واالنتشارمنخفضًا على صعيدي النمو واالنتشار
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 ٢٠٠٤  عامنهاية  في اإلسكوابلدان في الهاتف النقال  خدمات انتشارمعدل  -٥الشكل 
 

 
 

  اإلنترنتبشبكةالربط اإلقليمي   –٢
 

ة المتحدة      يربطيربطيعتبر خط األلياف الضوئية للخليج الذي       يعتبر خط األلياف الضوئية للخليج الذي         ارات العربي ة المتحدة       اإلم ارات العربي  من    من    والكويت   والكويت   والبحرين وقطر     والبحرين وقطر     اإلم
ى  خدمات اتصال بسعة تصل           خدمات اتصال بسعة تصل          فهو يتيح فهو يتيح   . . دة الفقرية لإلنترنت في المنطقة    دة الفقرية لإلنترنت في المنطقة    أهم األعم أهم األعم  ى إل ة      ٥٥  إل ة       جيغابت في الثاني لكل  لكل     جيغابت في الثاني

ن الخطوط الضوئية ن الخطوط الضوئيةزوج م ا    .  .  زوج م ربط أوروب ذي ي الم ال ول الع اف الضوئية ح و خط األلي ر فه روع اآلخ ا المش ا    أم ربط أوروب ذي ي الم ال ول الع اف الضوئية ح و خط األلي ر فه روع اآلخ ا المش أم
ل ؛ و؛ و العربية المتحدة  العربية المتحدة ومنطقة جنوب شرق آسيا عبر وصلة اإلمارات    ومنطقة جنوب شرق آسيا عبر وصلة اإلمارات     ل الكاب وب شرق     ٣٣  بي بي  األورو األوروالكاب ين جن وب شرق      ويصل ب ين جن  ويصل ب
 ..الثانيةالثانيةفي في  جيغابت  جيغابت ٤٠٤٠  آسيا والشرق األوسط وأوروبا بسعة تصل إلىآسيا والشرق األوسط وأوروبا بسعة تصل إلى

 
ين  أرقى بنية أساسية لإلنترنت         أرقى بنية أساسية لإلنترنت         العربية المتحدة   العربية المتحدة  تملك اإلمارات تملك اإلمارات وو  ين ب ة من خالل     ب دان العربي ة من خالل      البل دان العربي  خطوط   خطوط  ١٠١٠ البل
وتصل سعة   وتصل سعة   .  .  ها السواتل ها السواتل التي تتيحالتي تتيح  السعةالسعةالثانية، باإلضافة إلى  الثانية، باإلضافة إلى  في  في   جيغابت    جيغابت   ٥٥،،١١ سعتها    سعتها   تتجاوزتتجاوز،  ،  STM-1من نوع   من نوع   

ت  ة اإلنترن ت حزم ة اإلنترن ة حزم ة العربي ي المملك ة ف ة العربي ي المملك ى ف عودية إل ى الس عودية إل واليالس واليح ت ١٥٦٦١٥٦٦  ح ت  ميغاب ي  ميغاب ي ف ةف ةالثاني ن ،،الثاني زيج م ى م د عل ن  وتعتم زيج م ى م د عل  وتعتم
ابالتخطوط خطوط  ابالتالك ة الك ة  البحري ار االصطناعية البحري ار االصطناعيةواألقم ري  واألقم العمود الفق أمين االتصال ب ي ت ري   ومحطات البث األرضي ف العمود الفق أمين االتصال ب ي ت  ومحطات البث األرضي ف
ت تلإلنترن ية لق ،،لإلنترن ة األرضية األساس ر المحط ا تعتب ية لق  آم ة األرضية األساس ر المحط ا تعتب ذي   آم ات ال ر عرب س ذي  م ات ال ر عرب س يحم يحيت ة االتصال  يت ه خدم ة االتصال   ضمن خدمات ه خدم  ضمن خدمات
 . . باإلنترنتباإلنترنت

 

 البحرينالبحرين

 
 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة

 
 يتيتالكوالكو

 
 قطرقطر

 
 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية

 
 ع مانعمان

 
 األردناألردن

 
 فلسطينفلسطين

 
 لبنانلبنان

 
 منطقة اإلسكوامنطقة اإلسكوا

 
 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية

 
 مصرمصر

 
 العراقالعراق

 
 اليمناليمن
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ن   ي مصر م ة ف ة اإلنترنت اإلجمالي عة حزم ن وارتفعت س ي مصر م ة ف ة اإلنترنت اإلجمالي عة حزم ي  ٨٥٠٨٥٠وارتفعت س ة ف ي الثاني يميغابت ف ة ف ي الثاني ام ميغابت ف ام  ع ى ٢٠٠٣٢٠٠٣ ع ى  إل  إل
 ..٢٠٠٤٢٠٠٤ عام  عام ميغابت في الثانية فيميغابت في الثانية في  ٢٠٦٠٢٠٦٠

 
ة في  في   ميغابت    ميغابت   ٤٦٥٤٦٥   في األردن،   في األردن،   سعة حزمة اإلنترنت    سعة حزمة اإلنترنت   وتبلغوتبلغ  ة الثاني ا    ،،الثاني ا     يؤمنه ل  يؤمنه ل الكاب حري المتصل بشبكة      حري المتصل بشبكة       الب  الب الكاب

 ..األلياف الضوئية التي تؤمن خدمة اإلنترنت على مستوى العمود الفقري الداخلياأللياف الضوئية التي تؤمن خدمة اإلنترنت على مستوى العمود الفقري الداخلي
 

ا ذآر    إضافة  إضافة  وو  ا ذآر    إلى م ة    توجد توجد ،  ،  إلى م ة     مشاريع إقليمي دة   مشاريع إقليمي دة   عدي ا   ،، أخرى   أخرى   عدي ا منه ات السورية التي           منه ات السورية التي            شبكة تراسل المعطي  شبكة تراسل المعطي
في  في   ميغابت   ميغابت  ٢٫١٢٫١  ن تبلغن تبلغ والتي من المتوقع أ والتي من المتوقع أ،،٢٠٠٥٢٠٠٥الثانية في منتصف عام الثانية في منتصف عام في في ميغابت ميغابت    ٥٠٠٥٠٠  وصلت سعتها إلىوصلت سعتها إلى

ة     وأبرمت   وأبرمت   .  .   في غضون شهور قليلة     في غضون شهور قليلة    الثانيةالثانية ة     مؤسسة االتصاالت اليمني ًا مع شرآة      مؤسسة االتصاالت اليمني ا  مع شرآة       اتفاق ل   اتفاق ل   ألكات ا   سيجري سيجري   ،، ألكات ا    بموجبه  بموجبه
ة           المشترآينالمشترآين خدمات خطوط     خدمات خطوط    تقديمتقديم ذ مرحلي ر خطة تنفي ة عب ة            الرقمي ذ مرحلي ر خطة تنفي ة عب ى   ستشمل ستشمل  الرقمي ا األول ى    في مرحلته ا األول   ٣٣  ٠٠٠٠٠٠   ترآيب   ترآيب   في مرحلته
 .. في اليمن في اليمناشتراكاشتراكخط خط 

 
 ت ومزودو خدمات البرامج التطبيقية خدمات اإلنترنمزودو  –٣

 
ولى    البلدانالبلدانففي بعض   ففي بعض   .  .   وتختلف طبيعة عملها    وتختلف طبيعة عملها    في بلدان المنطقة    في بلدان المنطقة   مزودي خدمات اإلنترنت  مزودي خدمات اإلنترنت  أعداد  أعداد  تتباين  تتباين    ولى  تت تت

ذه   ذه  تقديم ه ة   الخدمات الخدمات   تقديم ه ة جه ادة  تكون تكون (( فقط     فقط    ةة واحد   واحد  جه ادة   ع ا في               ع ا آم ا في               مؤسسات االتصاالت الرئيسية ذاته ا آم ان  العراق و  العراق و   مؤسسات االتصاالت الرئيسية ذاته ان  عم عم
ة السورية        اإلمارات العربية المتحدة    اإلمارات العربية المتحدة   ال في ال في  الح  الح هيهي آما    آما   جهتانجهتانو  و  أأ) ) وقطر واليمن وقطر واليمن  ة العربي ة السورية     والجمهوري ة العربي ائر        ..والجمهوري ائر    وفي س وفي س

ديم ولى تق ة تت دان المنطق ديمبل ولى تق ة تت دان المنطق ددها بل راوح ع ددها  خدمات اإلنترنت شرآات خاصة يت راوح ع ين خدمات اإلنترنت شرآات خاصة يت ينب ي البحرين و٤٤  ب ي البحرين و شرآات ف   ٩٠٩٠ شرآات ف
ي مصر رآة ف ي مصرش رآة ف ذآر.  .  ش دير بال ذآروالج دير بال ات أنأن  والج ار بعض المؤسس ات  احتك ار بعض المؤسس دمات احتك ديم خ دماتلتق ديم خ ودة  لتق ى ج ؤثر عل م ي ت ل ودة   اإلنترن ى ج ؤثر عل م ي ت ل  اإلنترن

ثًال، تحتكر    ))آيوتلآيوتل((سسة االتصاالت القطرية    سسة االتصاالت القطرية    فمؤفمؤ.  .  مات المقدمة مات المقدمة الخدالخد ثال ، تحتكر    ، م ديم   ، م ديم تق  الخدمات   الخدمات   ولكن  ولكن ،، اإلنترنت  اإلنترنت خدمات خدمات   تق
 .. السعر السعرمم تعتبر من أجود الخدمات المتوفرة في المنطقة سواء من حيث السرعة أ تعتبر من أجود الخدمات المتوفرة في المنطقة سواء من حيث السرعة أالتي تقد مهاالتي تقّدمها

 
ديم  ا تق ديمأم ا تق ة، أم رامج التطبيقي دمات الب ة،  خ رامج التطبيقي دمات الب زال خ ال ي زالف ال ي دا ف ي نطاق ضيق ج دا  محصورا ف ي نطاق ضيق ج ه محصورا ف هألن ود  يع يعألن ى وج د عل ود تم ى وج د عل تم

ذه الخدمات              عةعةخدمات اإلنترنت السري  خدمات اإلنترنت السري   ل ه ذه الخدمات               ووجود شرآات ومؤسسات آبرى في المنطقة تحتاج إلى مث ل ه ذا ال   وو.  .   ووجود شرآات ومؤسسات آبرى في المنطقة تحتاج إلى مث ذا ال   ه ه
ة  ينفي التطو ر الذي تشهده ينفي التطّور الذي تشهده  ة   مثل هذه التطبيقات في المنطق اتف      ومن  ومن    ،، مثل هذه التطبيقات في المنطق ر اله ة عب ات الخدمات اإلخباري ا تطبيق اتف      أهمه ر اله ة عب ات الخدمات اإلخباري ا تطبيق   أهمه

 .. عبر اإلنترنت عبر اإلنترنتعهاعها يمكن توسي يمكن توسياتات خدم خدم األخرى التي تشكل نواة األخرى التي تشكل نواةتت وبعض التطبيقا وبعض التطبيقاالنقالالنقال
 

دة  دان عدي ت بل د أطلق دةوق دان عدي ت بل د أطلق ا مبادرات مبادراتوق اه ى ه ة إل ى  الهادف ة إل دمات الهادف ة خ دماتإتاح ة خ ن إتاح ة م ريحة ممكن ر ش ت ألآب ن  اإلنترن ة م ريحة ممكن ر ش ت ألآب  اإلنترن
ة،    الجامعات والمؤسسات التعليمية،      الجامعات والمؤسسات التعليمية،     فيفيالمستخدمين  المستخدمين   ة،   ومراآز اإلنترنت المجاني ددة           ومراآز اإلنترنت المجاني ة متع ى خطط حكومي ددة            إضافة إل ة متع ى خطط حكومي  إضافة إل

مصر  مصر  وو  ذه البلدان األردن والجمهورية العربية السورية وفلسطين      ذه البلدان األردن والجمهورية العربية السورية وفلسطين      ومن ه ومن ه   . . لنشر وتسهيل مبيعات أجهزة الحاسوب    لنشر وتسهيل مبيعات أجهزة الحاسوب    
اء الحواسيب الشخصية      المملكة العربية   المملكة العربية   وو اء الحواسيب الشخصية      السعودية واليمن التي تمتلك خططا متنوعة لتسهيل وتقسيط اقتن إال أن إال أن   . . السعودية واليمن التي تمتلك خططا متنوعة لتسهيل وتقسيط اقتن

ة              في  في  االرتفاع النسبي   االرتفاع النسبي    ة آافي ة              آلفة اقتناء حاسوب شخصي وعدم وجود حمالت توعي ة آافي د استخدام اإلنترنت   بفوبفوآلفة اقتناء حاسوب شخصي وعدم وجود حمالت توعي د استخدام اإلنترنت   ائ    ال الائ
زاالن زاالني ان  ي انيعوق كوا   يعوق ة اإلس دان منطق ة وبل ة العربي ي المنطق ت ف ع لإلنترن ار الواس كوا    االنتش ة اإلس دان منطق ة وبل ة العربي ي المنطق ت ف ع لإلنترن ار الواس ى.  .   االنتش الوة عل ىوع الوة عل ل وع ل  العام  العام

ادي                   ر واضحة للمستخدم الع د استخدام اإلنترنت غي ا زالت فوائ ادي                  المادي، م ر واضحة للمستخدم الع د استخدام اإلنترنت غي ا زالت فوائ ك         . . المادي، م ك       والسبب األساسي في ذل ة  هو   هو     والسبب األساسي في ذل ة  قل قل
ة للمستخدمين        الخدماتالخدمات اة اليومي ة للمستخدمين      المتعلقة بالحي اة اليومي وى ا    وو  ،،المتعلقة بالحي ة المحت وى ا    قل ة المحت ادي         قل م المستخدم الع ذي يه ي ال ادي         لعرب م المستخدم الع ذي يه ي ال ة عن     لعرب ة عن     ، الناجم ، الناجم
ة               واألواأل.  .   العربية مقارنة بالمواقع األخرى     العربية مقارنة بالمواقع األخرى    المواقعالمواقع نسبة    نسبة   انخفاضانخفاض نهج البحثي في عملي ي الم ة               هم من ذلك آله عدم تبن نهج البحثي في عملي ي الم هم من ذلك آله عدم تبن

يم األساسي في معظم               يم األساسي في معظم              التعليم في مراحل التعل دان التعليم في مراحل التعل دان بل ة  بل ة   المنطق ذي يساهم في       ،، المنطق ذي يساهم في     ال اره   عدم استخدام اإلنترنت         عدم استخدام اإلنترنت        ال اره  باعتب باعتب
راد،         من  من    التي تحد التي تحد إضافة إلى هذه العوامل     إضافة إلى هذه العوامل     وو.  .  ول إلى المعلومات  ول إلى المعلومات   للوص  للوص وسيلةوسيلة ى مستوى األف راد،         استخدام اإلنترنت عل ى مستوى األف استخدام اإلنترنت عل
اط ضعف          يعانييعاني اط ضعف           استخدام اإلنترنت في قطاع األعمال من نق ا في ضعف          ةةدد عدي   عدي   استخدام اإلنترنت في قطاع األعمال من نق ل أهمه ا في ضعف           يتمث ل أهمه امالت  يتمث امالت المع ة   المع ة    التجاري  التجاري

ى اإلنترنت             د عل ة تعتم ى اإلنترنت            اإللكترونية وعدم وجود صناعات بحثي د عل ة تعتم م    ،،اإللكترونية وعدم وجود صناعات بحثي م     واأله ة  واأله ة قل ة سات   سات    المؤس  المؤس قل ة اإلقليمي ة التي      اإلقليمي ة التي       أو الدولي  أو الدولي
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ا  ا وإجراءاته يم أعماله ت لتنظ ى اإلنترن اج إل ا تحت ا وإجراءاته يم أعماله ت لتنظ ى اإلنترن اج إل ا .  .  تحت ل ترآت أثره ذه العوام ل ه ا آ ل ترآت أثره ذه العوام ل ه نآ د م ي الح نف د م ي الح ار ف توى انتش ار  مس توى انتش  مس
 ..خدمات اإلنترنت في المنطقةخدمات اإلنترنت في المنطقة

 
ين         وتتباينوتتباين  ين          معدالت انتشار خدمات اإلنترنت ب دان  معدالت انتشار خدمات اإلنترنت ب دان بل ة    بل ة     المنطق ر   وو  . . ))١٤١٤الجدول   الجدول   نظر   نظر   اا(( المنطق ر   يعتب ا المؤشر   ا المؤشر   ذذه ه يعتب
ا  لمؤشرات الدالة على مدى تطور البنى االقتصادية        لمؤشرات الدالة على مدى تطور البنى االقتصادية         ا  ا من أهم من أهم  ا   وتطوره د   في   في      وتطوره د   آل بل ة المت    .  .  آل بل ارات العربي ة المت    فاإلم ارات العربي دة، دة، ح ح فاإلم
غ           مثال ،مثًال، ة يبل غ            تتمتع بأعلى معدل استخدام في المنطق ة يبل ة،    ٣٣،،٣٣٣٣ تتمتع بأعلى معدل استخدام في المنطق ة،     في المائ د   في المائ ارب المع د   ويق ارب المع ة  األوروب األوروبالتالت ويق ة ي ا   ،،ي ا بينم   يسجل يسجل   بينم

ة ة  ة   يؤآد وجود فجو      يؤآد وجود فجو     وهذا التباين وهذا التباين    في المائة،   في المائة،  ١١   ال يتجاوز   ال يتجاوز  معدال معدًالاليمن  اليمن   ة رقمي ة      رقمي دان المنطق ين بل ة       ب دان المنطق ين بل   ٦٦ويظهر الشكل     ويظهر الشكل     .  .   ب
دل  عام،    عام،   وبوجهوبوجه.  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤  لعاملعامبوضوح ترتيب بلدان اإلسكوا حسب معدل انتشار اإلنترنت         بوضوح ترتيب بلدان اإلسكوا حسب معدل انتشار اإلنترنت          دل يبلغ متوسط مع  انتشار   انتشار  يبلغ متوسط مع

در        وهو أقل بكثير من    وهو أقل بكثير من       في المائة،   في المائة،  ٦٫٩٦٫٩منطقة اإلسكوا   منطقة اإلسكوا   في  في  خدمات اإلنترنت   خدمات اإلنترنت    ذي ق المي ال دل الع در         المع ذي ق المي ال دل الع  في   في  ١١٤٤  بنحو بنحو  المع
 .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤م م نهاية عانهاية عا في  في المائةالمائة

 
 ٢٠٠٤ نهايةفي  اإلسكوا بلدان  معدل انتشار اإلنترنت في -١٤الجدول 

 

معدل انتشار اإلنترنت 
)%( 

  اإلنترنتميمستخدعدد 
 )باآلالف(

  السكان عدد

 المرتبةالمرتبة البلدالبلد )باآلالف(
 ١  العربية المتحدة العربية المتحدةاإلماراتاإلمارات ٤ ٣٢٠ ١ ٤٣٧ ٣٣
 ٢ البحرينالبحرين ٧٠٨ ٢٠٢ ٢٩
 ٣ الكويتالكويت ٢ ٧٥٠ ٥٩٠ ٢١
 ٤ قطرقطر ٧٩٠ ١٢٥ ١٦
 ٥ السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية  ٢٢ ٨٦٦ ٣ ٤٠٠ ١٥
 ٦ لبنانلبنان ٤ ٥٠٠ ٦٠٠ ١٣
 ٧ فلسطينفلسطين ٣ ٦٧٠ ٣٨٠ ١٠
 ٨ األردناألردن ٥ ٤٧٠ ٥٥٠ ١٠
 ٩ عمانعمان ٢ ٤١٠ ٢٠١ ٨
 ١٠ مصرمصر ٧٣ ٥٠٠ ٣ ٩٠٠ ٥
 ١١ السوريةالسوريةالجمهورية العربية الجمهورية العربية  ١٧ ٩٨٠ ٧٠٠ ٤
 ١٢ العراقالعراق ٢٥ ٤٠٠ ٤٥٠ ٢
 ١٣ يمنيمنالال ٢٠ ٣٥٠ ٢١٠ ١
  المجموع ١٨٤ ٧١٤ ١٢ ٧٤٥ ٧
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د  ود  ويجس دويجّس ت الجه تخدمي اإلنترن دد مس و ع ود   نم ت الجه تخدمي اإلنترن دد مس و ع ذلها نم ي تب ذلهاالت ي تب ع الت دول لرف ع  ال دول لرف توى ال توىمس دماتمس دمات خ ت  خ ت  اإلنترن   اإلنترن
ر اا(( ر نظ دول نظ دول الج ذا وو).  ).  ١٥١٥الج ي ه ذا ف ي ه ياقف ياقالس رز، ، الس رزتب ر  تب ود الع رجه ود الع لااجه ذي احت لق ال ذي احت و ق ال دل نم ي مع دارة ف ة الص و  مرتب دل نم ي مع دارة ف ة الص     مرتب

تخدمات خدمات  ا  .  .   اإلنترنت اإلنترن ا  أم يس  أم نخفض فل و الم ّدالت النم يس  مع نخفض فل و الم د الت النم اعس مع ل تق اعس  دلي ل تق ل    ،، دلي ا هو دلي در م ل  بق ا هو دلي در م وغ  بق وغبل  خدمات اإلنترنت   خدمات اإلنترنت  بل
ا هي الحال في البحرين          ويتضح ذلك عند مقارنة معدالت النمو بم        ويتضح ذلك عند مقارنة معدالت النمو بم       . .  من النضج   من النضج  عاليا عاليًا  مستوىمستوى ا هي الحال في البحرين         عدالت االنتشار آم عدالت االنتشار آم
 ..مثال مثًال
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 ٢٠٠٤ في نهاية اإلسكوا بلدان انتشار اإلنترنت في معدل  -٦الشكل 
 

 
 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ، اإلسكوابلدانعدد مستخدمي اإلنترنت في   -١٥الجدول 
 

 معدل النمو
)%( 

  ٢٠٠٤  اإلنترنتميمستخدعدد 
 )باآلالف(

  ٢٠٠٣  اإلنترنتيممستخدعدد 
 البلدالبلد )باآلالف(

 األردناألردن ٤٣٠ ٥٥٠ ٢٨
  العربية المتحدة العربية المتحدةماراتماراتاإلاإل ١ ٢٥٠ ١ ٤٣٧ ١٥
 البحرينالبحرين ١٨٠ ٢٠٢ ١٢
 ريةريةالسوالسوالجمهورية العربية الجمهورية العربية  ٥٤٠ ٧٠٠ ٣٠
 العراقالعراق ٢٥٠ ٤٥٠ ٨٠
 عمانعمان ١٧٥ ٢٠١ ١٥
 فلسطينفلسطين ٣٠٠ ٣٨٠ ٢٧
 قطـرقطـر ٩٠ ١٢٥ ٣٩
 الكويتالكويت ٤٠٠ ٥٩٠ ٤٧
 انانلبنلبن ٥٢٥ ٦٠٠ ١٤
 مصـرمصـر ٢ ٧٠٠ ٣ ٩٠٠ ٤٤
 السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية  ٢ ٦٠٠ ٣ ٤٠٠ ٣١
 اليمناليمن ١٤٠ ٢١٠ ٥٠
 المجموعالمجموع ٩ ٥٨٠ ١٢ ٧٤٥ ٣٣
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 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة

 البحرينالبحرين
 

 الكويتالكويت

 قطرقطر

 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية

 لبنانلبنان

 فلسطينفلسطين

 األردناألردن

 ع مانعمان

 منطقة اإلسكوامنطقة اإلسكوا

 مصرمصر

 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية

 العراقالعراق

 اليمناليمن
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 انتشار الحاسوب  -٤
 

دير  ديرتق دلتق دل مع وب   مع ار الحاس وب   انتش ار الحاس ه  انتش دد أجهزت ه وع دد أجهزت ة  وع ةبدق ن أصعب  بدق و م ن أصعب   ه و م ام، ه ام،المه باب    المه ن األس دد م ك لع باب  وذل ن األس دد م ك لع   وذل
ةالتكنولوجالتكنولوج ةي ائيةي ائية واإلحص ن .  .   واإلحص ن فم ةفم ةالناحي ة التكنولوج التكنولوجالناحي ةي عب، ، ي عبيص دد يص د ع دد  تحدي د ع زة تحدي زة أجه وب   أجه وبالحاس اس   الحاس ى أس اس عل ى أس    عل

ة     مبيعات المكونات األساسية التي تستخدم أيضا      مبيعات المكونات األساسية التي تستخدم أيضاً      ة      في عملي ة  في عملي ة ترقي ات الحاسوب    بعض مك    بعض مك   ترقي ات الحاسوب   ون عدم وجود    عدم وجود    في ظل     في ظل      و  و ،،ون
ع التي           ات التجمي ع التي          معايير واضحة في عملي ات التجمي ولى معايير واضحة في عملي ولى تت راد         تت ا محالت صغيرة أو أف راد          معظمه ا محالت صغيرة أو أف ات الحاسوب     فمعظم فمعظم   . .  معظمه ات الحاسوب      مكون  مكون

ا   مثل سواقة القرص الصلب أو شاشات العرض       مثل سواقة القرص الصلب أو شاشات العرض       الترقية،  الترقية،   استخدامها في عملية      استخدامها في عملية     يعاديعاد ا    أو غيره   لصناعة لصناعة   وال وجود  وال وجود  ،  ،   أو غيره
ة       ة منظم ة      تجميع محلي ة منظم تج حواسيب   تجميع محلي تج حواسيب   تن ة           تحت اسم     تحت اسم    تن دان المنطق ة           تجاري في معظم بل دان المنطق ك     .  .   تجاري في معظم بل ى ذل ك     ويضاف إل ى ذل ا  وجود   وجود   ،  ،  ويضاف إل ا  م م

ر مرخصة        ،،يسمى بالسوق الرمادية  يسمى بالسوق الرمادية   ع غي وات بي ر مرخصة         أي بيع منتجات أصلية من خالل قن ع غي وات بي لمصنعين ودون التصريح   لمصنعين ودون التصريح   لل أي بيع منتجات أصلية من خالل قن
اع  يجعل من الصعب جدا حصر عدد المعالجات المرآزية أو المكونات األخرى التي      يجعل من الصعب جدا حصر عدد المعالجات المرآزية أو المكونات األخرى التي     ،،عنهاعنها اع تب   وت سج ل وُتسّجل  في سوق    في سوق   تب

 .  .  في سوق أخرىفي سوق أخرى
 

ديرات التي تصدرها بعض مراآز البحوث عن المبيعات السنوية                     ديرات التي تصدرها بعض مراآز البحوث عن المبيعات السنوية                   ومن الناحية اإلحصائية، تساعد التق ومن الناحية اإلحصائية، تساعد التق
د                د االستخدام في آل بل دير عدد الحواسيب قي ى تق ة، رغم الصعوبات، عل دان العربي د               للحواسيب في البل د االستخدام في آل بل دير عدد الحواسيب قي ى تق ة، رغم الصعوبات، عل دان العربي ى .  .  للحواسيب في البل ى فعل فعل

اون الخليجي، و                   دان مجلس التع اون الخليجي، و                  افتراض أن عمر الحاسوب هو أربعة أعوام في بل دان مجلس التع دان          افتراض أن عمر الحاسوب هو أربعة أعوام في بل ائر بل دان          خمسة أعوام في س ائر بل خمسة أعوام في س
ة أو          ة أو         اإلسكوا، يمكن الوصول إلى عدد الحواسيب قيد التداول بجمع مبيعات أجهزة الحاسوب خالل األعوام األربع اإلسكوا، يمكن الوصول إلى عدد الحواسيب قيد التداول بجمع مبيعات أجهزة الحاسوب خالل األعوام األربع

 ).).١٦١٦نظر الجدول نظر الجدول اا((الخمسة السابقة لبلدان مجلس التعاون الخليجي ولسائر بلدان اإلسكوا على الترتيب الخمسة السابقة لبلدان مجلس التعاون الخليجي ولسائر بلدان اإلسكوا على الترتيب 
 

  قدرهقدرهنمو  نمو  بمعدل  بمعدل  ، احتل العراق مرتبة الصدارة      ، احتل العراق مرتبة الصدارة      قيد االستخدام قيد االستخدام  الحاسوب    الحاسوب    عدد أجهزة   عدد أجهزة   مؤشر نمو   مؤشر نمو  ومن حيث ومن حيث  
ل  ١٠١٠تجاوز  تجاوز  نمو  نمو    بمعدلبمعدل في المرتبة األخيرة      في المرتبة األخيرة     حل ت الجمهورية العربية السورية   حّلت الجمهورية العربية السورية   ، بينما   ، بينما    في المائة   في المائة  ٦٦٠٠ ل   في المائة بقلي .  .   في المائة بقلي
ة   وو ة   من الناحية العددي ة     احتلت   احتلت  ،،من الناحية العددي ة العربي ة     المملك ة العربي ر من         المملك ة الصدارة بوجود أآث ر من         السعودية مرتب ة الصدارة بوجود أآث ون حا ٢٥٢٥،،٢٢ السعودية مرتب ون حا  ملي سوب  سوب   ملي

 ..فيهافيها
 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣  عدد أجهزة الحاسوب الشخصي قيد االستخدام في بلدان اإلسكوا، -١٦الجدول 
 

 معدل النمو
)%( 

  الشخصيالحاسوب أجهزة عدد
  ٢٠٠٤قيد االستخدام 

 )باآلالف(

  الشخصيسوبحا الأجهزة عدد
  ٢٠٠٣قيد االستخدام 

 البلد )باآلالف(
 ردنردناألاأل ٣٣٠ ٤٠٠ ٢١
  العربية المتحدة العربية المتحدةماراتماراتاإلاإل ٦٧٣ ٨٥٠ ٢٦
 ينينبحربحرالال ١٢٤ ١٤٥ ١٧
 السوريةالسوريةالجمهورية العربية الجمهورية العربية  ٣٩٠ ٤٣٠ ١٠
 العراقالعراق ٣٠٠ ٤٨٠ ٦٠
 عمانعمان ١١١ ١٣٠ ١٧
 فلسطينفلسطين ١٤٠ ١٧٠ ٢١
 قطـرقطـر ١٢٤ ١٤٢ ١٥
 الكويتالكويت ٣٤٠ ٤٥٠ ٣٢
 لبنانلبنان ٣٢٠ ٤٢٠ ٣١
 مصرمصر ١ ٦٠٠ ١ ٩٠٠ ١٩
 السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية  ٢ ٠٠٠ ٢ ٢٥٠ ١٢
 اليمناليمن ١٦٥ ١٩٠ ١٥
 المجموعالمجموع ٦ ٦١٧ ٧ ٩٥٧ ٢٠

در درالمص ي: : المص اد الرقم ات االقتص ز دراس يمرآ اد الرقم ات االقتص ز دراس دار ( (مرآ دارم ة ))م ح الوطني ارير المالم ة ، وتق ح الوطني ارير المالم دان، وتق ي بل ات ف ع المعلوم دانلمجتم ي بل ات ف ع المعلوم علمجتم ى الموق ة عل كوا المتاح ع اإلس ى الموق ة عل كوا المتاح   :: اإلس
wsis/lb.org.escwa.www.. 



-٣٣- 

دل انتشار    حيثحيثمن  من  وو  دل انتشار     مع زة الحاسوب الشخصي       مع زة الحاسوب الشخصي       أجه أتي ،  ،  ))١٧١٧الجدول   الجدول   نظر   نظر   اا ( ( أجه أتي ت ع     الصورة مق    الصورة مق   ت ة لواق ع    ارب ة لواق ارب
ة         في المائة   في المائة  ٥٥،،٢٠٢٠  قدرهقدره حيث احتلت البحرين المرتبة األولى بمعدل انتشار          حيث احتلت البحرين المرتبة األولى بمعدل انتشار         ،،التطور العام التطور العام  يمن المرتب ل ال ة         بينما احت يمن المرتب ل ال  بينما احت

 ويصن ف    ويصّنف   ١٧١٧ المعلومات الواردة في الجدول       المعلومات الواردة في الجدول      ٧٧ويلخص الشكل   ويلخص الشكل   .  .  واحد في المائة  واحد في المائة    لم يتجاوز لم يتجاوز األخيرة بمعدل انتشار    األخيرة بمعدل انتشار    
 .. الشخصي الشخصيالحاسوبالحاسوب   أجهزة أجهزةنتشارنتشار معدل ا معدل ا من حيث من حيثالبلدان األعضاء في اإلسكواالبلدان األعضاء في اإلسكوا

 
 ٢٠٠٤ نهايةفي  اإلسكوا في بلدان الشخصي الحاسوب  أجهزة انتشار  معدل-١٧الجدول 

 

 )%(معدل االنتشار 
 الحواسيب الشخصيةعدد 

 )باآلالف(
  السكان عدد

 المرتبةالمرتبة البلدالبلد )باآلالف(
 ١١ البحرينالبحرين ٧٠٨ ١٤٥ ٢٠
 ٢٢  العربية المتحدة العربية المتحدةاإلماراتاإلمارات ٤ ٣٢٠ ٨٥٠ ٢٠
 ٣٣ قطرقطر ٧٩٠ ١٤٢ ١٨
 ٤٤ الكويتالكويت ٢ ٧٥٠ ٤٥٠ ١٦
 ٥٥ السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية  ٢٢ ٨٦٦ ٢ ٢٥٠ ١٠
 ٦٦ لبنانلبنان ٤ ٥٠٠ ٤٢٠ ٩
 ٧٧ األردناألردن ٥ ٤٧٠ ٤٠٠ ٧
 ٨٨ عمانعمان ٢ ٤١٠ ١٣٠ ٥
 ٩٩ فلسطينفلسطين ٣ ٦٧٠ ١٧٠ ٥
 ١١٠٠ مصرمصر ٧٣ ٥٠٠ ١ ٩٠٠ ٣
 ١١١١ سوريةسوريةالجمهورية العربية الالجمهورية العربية ال ١٧ ٩٨٠ ٤٣٠ ٢
 ١٢١٢ العراقالعراق ٢٥ ٤٠٠ ٤٨٠ ٢
 ١٣١٣ اليمناليمن ٢٠ ٣٥٠ ١٩٠ ١
  المجموعالمجموع ١٨٤ ٧١٤ ٧ ٩٥٧ ٤

در درالمص ي: : المص اد الرقم ات االقتص ز دراس يمرآ اد الرقم ات االقتص ز دراس دار ( (مرآ دارم ة ))م ح الوطني ارير المالم ة ، وتق ح الوطني ارير المالم دان، وتق ي بل ات ف ع المعلوم دانلمجتم ي بل ات ف ع المعلوم علمجتم ى الموق ة عل كوا المتاح ع اإلس ى الموق ة عل كوا المتاح   :: اإلس
wsis/lb.org.escwa.www.. 

 
 ٢٠٠٤نهاية   في اإلسكوابلدانمعدالت انتشار الحواسيب الشخصية في   -٧الشكل 

 

 البحرينالبحرين

 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة

 قطرقطر
 

 الكويتالكويت
 

 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية

 لبنانلبنان

 األردناألردن

 ع مانعمان

 فلسطينفلسطين

 منطقة اإلسكوامنطقة اإلسكوا

 مصرمصر

 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية

 العراقالعراق
 

 اليمناليمن
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ة   النفاذالنفاذ وعدد مستخدمي اإلنترنت توضح العالقة بين إمكانية        وعدد مستخدمي اإلنترنت توضح العالقة بين إمكانية       أجهزة الحاسوب أجهزة الحاسوب العالقة بين عدد    العالقة بين عدد    وو  ى خدم ة    إل ى خدم  إل
تخدام الحاسوب ة اس تخدام الحاسوباإلنترنت وطبيع ة اس ا،،اإلنترنت وطبيع ائط التكنولوجي ائل االتصال ووس دمج لوس تخدام الم م االس الي حج ا وبالت ائط التكنولوجي ائل االتصال ووس دمج لوس تخدام الم م االس الي حج .  .   وبالت

ا                 وعدد مستخدمي اإلنترنت هو أ    وعدد مستخدمي اإلنترنت هو أ     دان اإلسكوا، هم ا                 قل من عدد أجهزة الحاسوب قيد االستخدام في بلدين فقط من بل دان اإلسكوا، هم قل من عدد أجهزة الحاسوب قيد االستخدام في بلدين فقط من بل
وقطر حيث تكمن المشكلة في وجود عدد             وقطر حيث تكمن المشكلة في وجود عدد               ؛؛العراق حيث مشاآل البنية األساسية حدت نسبيا  من انتشار اإلنترنت         العراق حيث مشاآل البنية األساسية حدت نسبيًا من انتشار اإلنترنت         

ى     ى    آبير من األيدي العاملة األجنبية ذات المهارات البسيطة، والتي ال يتوقع لها أن تنضم إل ًا    آبير من األيدي العاملة األجنبية ذات المهارات البسيطة، والتي ال يتوقع لها أن تنضم إل ا     مجتمع اإلنترنت قريب مجتمع اإلنترنت قريب
دول  اا(( ر الج دول  نظ ر الج ي         ).  ).  ١٨١٨نظ وب الت زة الحاس ن أجه داد م ود أع ك وج ى ذل اف إل ي         ويض وب الت زة الحاس ن أجه داد م ود أع ك وج ى ذل اف إل  ويض

 ..ال ت ستخدم إال قليال ال ُتستخدم إال قليًال
 

 ٢٠٠٤ نهايةفي   في بلدان اإلسكواالحاسوبو اإلنترنت استخدام انتشار   معدل-١٨الجدول 
 

عدد مستخدمي اإلنترنت 
  حاسوب١٠٠لكل 

عدد مستخدمي الحاسوب 
 ) فباآلال(

عدد مستخدمي اإلنترنت 
 المرتبةالمرتبة البلدالبلد )باآلالف(

 ١١ قطرقطر ١٢٥ ١٤٢ ١٠٠/٨٨
 ٢٢ العراقالعراق ٤٥٠ ٤٨٠ ١٠٠/٩٤
 ٣٣ اليمناليمن ٢١٠ ١٩٠ ١٠٠/١١١
 ٤٤ الكويتالكويت ٥٩٠ ٤٥٠ ١٠٠/١٣١
 ٥٥ البحرينالبحرين ٢٠٢ ١٤٥ ١٠٠/١٤٠
 ٦٦ السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية  ٣ ٤٠٠ ٢ ٢٥٠ ١٠٠/١٥١
 ٧٧ عمانعمان ٢٠١ ١٣٠ ١٠٠/١٥٥
 ٨٨ األردناألردن ٥٥٠ ٤٠٠ ١٠٠/١٣٨
 ٩٩ السوريةالسوريةالجمهورية العربية الجمهورية العربية  ٧٠٠ ٤٣٠ ١٠٠/١٦٣
 ١٠١٠ لبنانلبنان ٦ ٠٠٠ ٤٢٠ ١٠٠/١٤٣
 ١١١١  العربية المتحدة العربية المتحدةاإلماراتاإلمارات ١ ٤٣٧ ٨٥٠ ١٠٠/١٦٩
 ١٢١٢ فلسطينفلسطين ٣٨٠ ١٧٠ ١٠٠/٢٢٤
 ١٣١٣ مصرمصر ٣ ٩٠٠ ١ ٩٠٠ ١٠٠/٢٠٥
  المجموعالمجموع ١٢ ٧٤٥ ٧ ٩٥٧ ١٠٠/١٦٠

 
در درالمص اد ال: : المص ات االقتص ز دراس اد المرآ ات االقتص ز دراس يمرآ يرقم دار ( (رقم دارم ة ))م ح الوطني ارير المالم ة ، وتق ح الوطني ارير المالم دان، وتق ي بل ات ف ع المعلوم دانلمجتم ي بل ات ف ع المعلوم علمجتم ى الموق ة عل كوا المتاح ع اإلس ى الموق ة عل كوا المتاح   :: اإلس
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  البنية فيالنضج اإلسكوا حسب مستوى بلدان  تصنيف وترتيب -جيم

 األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

 الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت) ارمد(مؤشر مرآز دراسات االقتصاد الرقمي   -١
 

ايير        ة مع ا المعلومات واالتصاالت أربع دار الستخدام تكنولوجي ايير      يغطي مؤشر م ة مع ا المعلومات واالتصاالت أربع دار الستخدام تكنولوجي زة  : : يغطي مؤشر م زة  عدد أجه   سوبسوبحاحا ال العدد أجه
دد     ت، وع تخدمي اإلنترن دد مس ة، وع دد    الشخصي المرآب ت، وع تخدمي اإلنترن دد مس ة، وع ت الشخصي المرآب اتف الثاب وط اله ت خط اتف الثاب وط اله دد خط دد ، وع اتف ، وع وط اله اتف خط وط اله ال  خط الالنق .  .  النق

ة لكل    نقاط المؤشر بجمع القيم الم  نقاط المؤشر بجمع القيم الم وت حسبوُتحسب ة لكل   سجلة في المعايير األربع د سجلة في المعايير األربع د بل يم  بل يم  ، وتقس ى   مجموع مجموع ، وتقس اط عل ى    النق اط عل  سكان   سكان  عدد عدد  النق
وتيرة                  وو.  .  البلدالبلد  ذلكذلك ا المعلومات واالتصاالت ب وتيرة                  تسجيل نقاط أعلى على المؤشر يدل على ازدياد استخدام تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت ب تسجيل نقاط أعلى على المؤشر يدل على ازدياد استخدام تكنولوجي

 ..))١٩١٩انظر الجدول انظر الجدول ((أسرع أسرع 
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 ام  الستخد)مدار(  الترتيب العام لبلدان اإلسكوا وفق مؤشر -١٩ الجدول
 ٢٠٠٤تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في نهاية                

 

قيمة 
 المؤشر

خطوط عد 
 النقالالهاتف 

 )باآلالف(

خطوط عدد 
 الهاتف الثابت

 )باآلالف(

عدد مستخدمي 
 اإلنترنت

 )باآلالف(

عدد أجهزة 
قيد الحاسوب 
 االستخدام

السكان  عدد
 المرتبةالمرتبة البلدالبلد )باآلالف(

 ١١ البحرينالبحرين ٧٠٨ ١٤٥ ٢٠٢ ١٩٢ ٦٥٠ ١٫٦٨
 ٢٢  العربية المتحدة العربية المتحدةاإلماراتاإلمارات ٤ ٣٢٠ ٨٥٠ ١ ٤٣٧ ١ ٢٠٠ ٣ ٧٠٠ ١٫٦٦
 ٣٣ الكويتالكويت ٢ ٧٥٠ ٤٥٠ ٥٩٠ ٤٩٠ ٢ ١٠٩ ١٫٣٢
 ٤٤ قطرقطر ٧٩٠ ١٤٢ ١٢٥ ٢٠٠ ٤٩٠ ١٫٢١
 ٥٥ السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية  ٢٢ ٨٦٦ ٢ ٢٥٠ ٣ ٤٠٠ ٣ ٦٩٥ ٩ ١٧٦ ٠٫٨١
 ٦٦ األردناألردن ٥ ٤٧٠ ٤٠٠ ٥٥٠ ٦٣٨ ١ ٦٢٤ ٠٫٥٩
 ٧٧ لبنانلبنان ٤ ٥٠٠ ٤٢٠ ٦٠٠ ٧٠٤ ٩٠٠ ٠٫٥٨
 ٨٨ عمانعمان ٢ ٤١٠ ١٣٠ ٢٠١ ٢٤٣ ٨٠٦ ٠٫٥٧
 ٩٩ فلسطينفلسطين ٣ ٦٧٠ ١٧٠ ٣٨٠ ٣٣٢ ٨٥٤ ٠٫٤٧
 ١٠١٠ السوريةالسوريةالجمهورية العربية الجمهورية العربية  ١٧ ٩٨٠ ٤٣٠ ٧٠٠ ٢ ٦٥٧ ٢ ٤٨٠ ٠٫٣٥
 ١١١١ مصرمصر ٧٣ ٥٠٠ ١ ٩٠٠ ٣ ٩٠٠ ٩ ٦٠٠ ٧ ٥٥٧ ٠٫٣١
 ١٢١٢ العراقالعراق ٢٥ ٤٠٠ ٤٨٠ ٤٥٠ ٩٦٠ ١ ٥٩٨ ٠٫١٤
 ١٣١٣ اليمناليمن ٢ ٣٥٠ ١٩٠ ٢١٠ ٧٥٠ ١ ١٠٠ ٠٫١١
  المجموعالمجموع ١٨٤ ٧١٤ ٧ ٩٥٧ ١٢ ٧٤٥ ٢١ ٦٦١ ٣٣ ٠٤٤ ٠٫٤١

 ).).مدارمدار((مرآز دراسات االقتصاد الرقمي مرآز دراسات االقتصاد الرقمي : : المصدرالمصدر
 

 ٢٠٠٣مح اإلقليمية لعام للمالدراسة اإلسكوا مؤشر   -٢
 

،  اعت مدت مؤشرات لتيسير المقارنة والتعرف إلى جوانب التقدم المحرز خالل العامين المنصرمين 
  وجود أساسوجرى تحديد مستوى النضج والتقدم على .  ٢٠٠٣ومقاييس دراسة المالمح اإلقليمية لعام 

وعلى هذا األساس، ح ددت مستويات .  أطر محددة خاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومستوى التطبيق
 :النضج األربعة على النحو التالي

 
ج األ  ))أأ((  توى النض ج األ مس توى النض م: : ولولمس ميتس ة     يتس ود بيئ دم وج اتف وع ار اله تويات انتش اض مس ة      بانخف ود بيئ دم وج اتف وع ار اله تويات انتش اض مس جع  بانخف جع تش  تش

دني انتشار خدمات اإلنترنت        ،، الدولية  الدولية  الهاتفية  الهاتفية  وندرة الوصالت   وندرة الوصالت  ،، االتصاالت  االتصاالت على استخدام على استخدام   األفراد والشرآات األفراد والشرآات  دني انتشار خدمات اإلنترنت         وت   ،، وت
 ؛؛ اإلنترنت اإلنترنتخدماتخدمات  مزوديمزودي وقلة عدد  وقلة عدد ،،وعدم وجود عمود فقري وطني لتوزيع خدمات اإلنترنتوعدم وجود عمود فقري وطني لتوزيع خدمات اإلنترنت

 
توى النض  ))بب((  توى النض مس انيمس انيج الث م: : ج الث ميتس توى  يتس توىبمس ول بمس ول  مقب ي  مقب ي ف اتف ف ار اله اتف انتش ار اله ة  ،،انتش ود بيئ ة   ووج ود بيئ جع ووج جعتش راد اا  تش راد ألف ألف

ة،       وتطوروتطور  االتصاالت،االتصاالت،استخدام  استخدام  على  على  والشرآات  والشرآات   ة الدولي ة،     الوصالت الهاتفي ة الدولي ع خدمات اإلنترنت         وو  الوصالت الهاتفي ع خدمات اإلنترنت         تحسن في توزي   ،،تحسن في توزي
 ؛؛ اإلنترنت اإلنترنتتتماما خد خدمزوديمزودي  وارتفاع في عددوارتفاع في عدد  ،،وتحسن العمود الفقري الوطني لإلنترنتوتحسن العمود الفقري الوطني لإلنترنت

 
  الت،الت، الستخدام االتصا   الستخدام االتصا  مشجعةمشجعة وبيئة  وبيئة ،، بمستوى جيد في انتشار الهاتف      بمستوى جيد في انتشار الهاتف     يتسميتسم: :  الثالث  الثالث مستوى النضج مستوى النضج  ))جج(( 

ة،     ة الدولي الت الهاتفي ي الوص ور ف ة،    وتط ة الدولي الت الهاتفي ي الوص ور ف ت     وتط دمات اإلنترن ع خ ي توزي د ف توى جي ت      ومس دمات اإلنترن ع خ ي توزي د ف توى جي ود ،، ومس ود  وعم   وعم
   ؛؛نترنتنترنتاإلاإل  تتماماودي خدودي خدلمزلمزودور فعال ودور فعال   ،،فقري وطني جيد لإلنترنتفقري وطني جيد لإلنترنت

 
ع  ))دد((  ج الراب توى النض ع مس ج الراب توى النض م: : مس ميتس توى راق يتس توى راق  بمس ي بمس يف ة  ف دمات الهاتفي ةالخ دمات الهاتفي ة ،،الخ ة  وبيئ جعة وبيئ جعةمش تخدام مش تخدام  الس  الس

ري وطني       ،، خدمات اإلنترنت   خدمات اإلنترنت  ومستوى عال  في توزيع   ومستوى عاٍل في توزيع     وتطور الوصالت الهاتفية الدولية،   وتطور الوصالت الهاتفية الدولية،     االتصاالت،االتصاالت، ود فق ري وطني        وعم ود فق  وعم
 .. اإلنترنت اإلنترنتلمزودي خدماتلمزودي خدمات  جاذبةجاذبة وبيئة عمل  وبيئة عمل ،،بمعايير عالميةبمعايير عالمية

  األساسيةالبنية في النضج مستوىبلدان اإلسكوا وفق العام لترتيب   ال-٢٠الجدول 
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  المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع
٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥  البلد ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣

 األردن        
  العربية المتحدةاإلمارات        
 البحرين        
 السوريةالجمهورية العربية         
 العراق        
 عمان        
 فلسطين        
 قطر        
 الكويت        
 لبنان        
 مصر        
 السعوديةالمملكة العربية         
 اليمن        

 
ام         ٢٠٢٠يتبين من الجدول    يتبين من الجدول      ام          أن فلسطين انتقلت من مستوى النضج األول في ع ى مستوى النضج    ٢٠٠٣٢٠٠٣ أن فلسطين انتقلت من مستوى النضج األول في ع ى مستوى النضج     إل  إل

ا    ٢٠٠٥٢٠٠٥الثاني في عام    الثاني في عام     ا    ، بينم ى مستوى                      ، بينم اني إل ة السعودية من مستوى النضج الث ة العربي ى مستوى                      انتقلت الكويت والمملك اني إل ة السعودية من مستوى النضج الث ة العربي انتقلت الكويت والمملك
ى          دان عل ائر البل ع، وظلت س ى         النضج الثالث، وانتقلت البحرين من مستوى النضج الثالث إلى مستوى النضج الراب دان عل ائر البل ع، وظلت س النضج الثالث، وانتقلت البحرين من مستوى النضج الثالث إلى مستوى النضج الراب

ام    ي ع ا ف ت عليه ي آان تويات الت ام   المس ي ع ا ف ت عليه ي آان تويات الت امين    ٢٠٠٣٢٠٠٣المس الل الع ًا خ دمًا ملموس ت تق ا حقق ا جميع ع أنه امين    ، م الل الع ا  خ دما  ملموس ت تق ا حقق ا جميع ع أنه يين، م يينالماض .  .  الماض
ى     ٨٨ويلخ ص الشكل  ويلّخص الشكل   دان التي تنتمي إل ى      مستويات النضج للبنية األساسية في المنطقة حيث يظهر زيادة في عدد البل دان التي تنتمي إل  مستويات النضج للبنية األساسية في المنطقة حيث يظهر زيادة في عدد البل

 ..المستويين الثالث والرابع، وانخفاضا  في عدد البلدان التي تنتمي إلى المستويين األول والثانيالمستويين الثالث والرابع، وانخفاضًا في عدد البلدان التي تنتمي إلى المستويين األول والثاني
 

 األساسيةية بنال مستوى النضج في   توزع بلدان اإلسكوا وفق-٨الشكل 
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   بناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-رابعا 
 

   لمحة عامة-ألف
 

تدامة ولتطوير االقتصاد والمجتمع              ة المس اد أي خطة لتحقيق التنمي تدامة ولتطوير االقتصاد والمجتمع            تشكل الموارد البشرية عم ة المس اد أي خطة لتحقيق التنمي وبغض  وبغض  .  .  تشكل الموارد البشرية عم
رات         ي الخب ر ف ي الضعف الكبي دة؛ ه فة واح ي ص ا ف ة جميعه دان النامي ترك البل كان، تش دد الس ن ع ر ع رات        النظ ي الخب ر ف ي الضعف الكبي دة؛ ه فة واح ي ص ا ف ة جميعه دان النامي ترك البل كان، تش دد الس ن ع ر ع   النظ

ة ة والعلمي ي المجاالت التكنولوجي وارد البشرية، وخصوصًا ف درات والم ةوالق ة والعلمي ي المجاالت التكنولوجي وارد البشرية، وخصوصا  ف درات والم ي .  .  والق درات ف اء الق ة بن زداد أهمي ي وت درات ف اء الق ة بن زداد أهمي وت
ة          ق التنمي ي تحقي ا ف ذه التكنولوجي ه ه ذي تؤدي وي ال دور الحي ى ال رًا إل االت نظ ات واالتص ا المعلوم ة         تكنولوجي ق التنمي ي تحقي ا ف ذه التكنولوجي ه ه ذي تؤدي وي ال دور الحي ى ال را  إل االت نظ ات واالتص ا المعلوم تكنولوجي

 ..المستدامة واالرتقاء باألداء االقتصادي عموما المستدامة واالرتقاء باألداء االقتصادي عمومًا
 

ن األهمي   ن األهمي وم اً     وم ف اختالف درات تختل اء الق ة بن ى أن عملي ارة إل ا      ة اإلش ف اختالف درات تختل اء الق ة بن ى أن عملي ارة إل ًاة اإلش ا  نوعي ة    نوعي ات التنمي ائر عملي ن س ة    ع ات التنمي ائر عملي ن س  ع
دريب              .  .  والتطويروالتطوير دريب              فهي تتطلب استمرارية وتوسيعا مستمرا بسبب االزدياد السكاني المستمر والحاجة الدائمة إلى ت فهي تتطلب استمرارية وتوسيعا مستمرا بسبب االزدياد السكاني المستمر والحاجة الدائمة إلى ت

 ..))٧((""٢١٢١ أعمال القرن  أعمال القرن جدولجدول""وهذا ما أآد عليه مرارا  وهذا ما أآد عليه مرارًا .  .  األجيال المتعاقبة على التكنولوجيا الجديدةاألجيال المتعاقبة على التكنولوجيا الجديدة
 

ة، وان    ية المتقدم ة األساس اء البني زات وإنش زة الحواسيب والتجهي تيراد أجه رة أن اس ارب آثي ّين تج ة، وان  وتب ية المتقدم ة األساس اء البني زات وإنش زة الحواسيب والتجهي تيراد أجه رة أن اس ارب آثي ي ن تج وتب
م                      ا ل ة آونه ة التنمي م                     آانت أحيانًا الزمة وضرورية لعملية التنمية والتطوير، أدت في بعض األحيان إلى إعاقة عملي ا ل ة آونه ة التنمي آانت أحيانا  الزمة وضرورية لعملية التنمية والتطوير، أدت في بعض األحيان إلى إعاقة عملي

دريب ولتطوير              .  .  ))٨((ةةتتزامن مع عملية تطوير الموارد البشري     تتزامن مع عملية تطوير الموارد البشري      رامج للت ى ضرورة وضع ب دريب ولتطوير              وأآدت التجارب األول رامج للت ى ضرورة وضع ب وأآدت التجارب األول
 ..قاعدة الموارد البشرية، باعتبارها جزءا  أصيال  لضمان نجاح أي خطة إنمائيةقاعدة الموارد البشرية، باعتبارها جزءًا أصيًال لضمان نجاح أي خطة إنمائية

 
ى مسارات عدي                 ى مسارات عدي               وعملية بناء القدرات هي عملية تتطلب تضافر الكثير من الجهود عل ه      .  .  ةةددوعملية بناء القدرات هي عملية تتطلب تضافر الكثير من الجهود عل د تبذل أي جه ه      ف د تبذل أي جه ف

ة               الحكومات والشرآات والمنظمات لت   الحكومات والشرآات والمنظمات لت    درج ضمن عملي ة               دريب الموارد البشرية وتأهيلها وإعادة تأهيلها يمكن أن ين درج ضمن عملي دريب الموارد البشرية وتأهيلها وإعادة تأهيلها يمكن أن ين
ا واالتصاالت،                .  .  بناء القدرات بناء القدرات  درات البشرية في مجاالت التكنولوجي اء الق ا واالتصاالت،                ولتسهيل تقييم التطورات في مجال بن درات البشرية في مجاالت التكنولوجي اء الق ولتسهيل تقييم التطورات في مجال بن

 ::جرى تصنيفها على النحو التاليجرى تصنيفها على النحو التالي
 
 ..التوعية واالنتشارالتوعية واالنتشار -١١
 ..الحاسوب في المدارسالحاسوب في المدارس -٢٢
 .. المهني المهنيالتدريبالتدريب -٣٣
 ..التعليم الجامعيالتعليم الجامعي -٤٤
 ..البحث والتطوير واالبتكارالبحث والتطوير واالبتكار -٥٥
 

   دراسة تحليلية لبناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-باء
 

 التوعية واالنتشار  –١
 

ة                         ة في نشر التوعي ود المبذول ة الجه د جدي ة، تؤآ دان المنطق ة                       شهد العامان الماضيان تطورات جيدة في بل ة في نشر التوعي ود المبذول ة الجه د جدي ة، تؤآ دان المنطق شهد العامان الماضيان تطورات جيدة في بل
درا اء الق دراوبن اء الق تراتيجيا .  .  تتوبن ي الخطط واالس ود ف ذه الجه ت ه تراتيجيا وتجّل ي الخطط واالس ود ف ذه الجه ل  تتوتجل ت ه ة، مث ي المنطق ات ف ي وضعتها الحكوم ل   الت ة، مث ي المنطق ات ف ي وضعتها الحكوم  الت

اهج                              تلزمات مجتمع المعلومات في من يمن، ودمج مس ة اإلنترنت في الريف في ال اهج                             الخطط الهادفة إلى نشر خدم تلزمات مجتمع المعلومات في من يمن، ودمج مس ة اإلنترنت في الريف في ال الخطط الهادفة إلى نشر خدم

                                                      
 يتضمن التأكيد على أهمية أخذ العامل السـكاني          يتضمن التأكيد على أهمية أخذ العامل السـكاني         ،،٥٥، الفصل   ، الفصل   ""الديناميات الديموغرافية واالستدامة  الديناميات الديموغرافية واالستدامة  ""،  ،  ٢١٢١ول أعمال القرن    ول أعمال القرن    جدجد)  )  7((

 ..١٧١٧-٥٥وو  ١٦١٦-٥٥   الفقرتان الفقرتانعملية التنمية المستدامة،عملية التنمية المستدامة،في في    االعتبار االعتبارفيفي

 ..١٧١٧-٣٤٣٤وو  ١٤١٤-٣٤٣٤وو  ،،٣٣-٣٤٣٤  اتاتلفقرلفقر ا ا،،٣٤٣٤، الفصل ، الفصل ""نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا  والتعاون وبناء القدراتنقل التكنولوجيا السليمة بيئياً والتعاون وبناء القدرات""المرجع نفسه، المرجع نفسه، )  )  8((
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ة                 تقبلية قائم ة مس دارس نموذجي ة                التعليم األساسي في مجموعة من بلدان المنطقة، وتأسيس م تقبلية قائم ة مس دارس نموذجي ا       التعليم األساسي في مجموعة من بلدان المنطقة، وتأسيس م ى دمج تكنولوجي ا        عل ى دمج تكنولوجي  عل
ذلها   .  .  المعلومات واالتصاالت في عملية التدريس في البحرين   المعلومات واالتصاالت في عملية التدريس في البحرين    ذلها   وعالوة على ذلك، ال بد من التنويه بالجهود التي تب وعالوة على ذلك، ال بد من التنويه بالجهود التي تب

الجهات الحكومية والجهات شبه الرسمية، مثل الجمعيات المعلوماتية ومؤسسات االتصاالت، في نشر الحاسوب                الجهات الحكومية والجهات شبه الرسمية، مثل الجمعيات المعلوماتية ومؤسسات االتصاالت، في نشر الحاسوب                
ادرة حاس ل مب ددة مث ادرات متع ادرة حاسمن خالل مب ل مب ددة مث ادرات متع ة من خالل مب ة السورية ومصر والمملك ة العربي ي الجمهوري زل ف ة وب لكل من ة السورية ومصر والمملك ة العربي ي الجمهوري زل ف وب لكل من

ة            ات المعلوماتي ة           العربية السعودية؛ وتنظيم دورات تدريبية على استخدام الحاسوب بأسعار رمزية في معظم جمعي ات المعلوماتي العربية السعودية؛ وتنظيم دورات تدريبية على استخدام الحاسوب بأسعار رمزية في معظم جمعي
ع         ة رسمية لجمي ع        في بلدان المنطقة، وتقديم خدمات اإلنترنت مجانا آما في فلسطين ومصر، وتنظيم دورات تدريبي ة رسمية لجمي في بلدان المنطقة، وتقديم خدمات اإلنترنت مجانا آما في فلسطين ومصر، وتنظيم دورات تدريبي

 .   .   وظفين الحكوميين في المنطقةوظفين الحكوميين في المنطقةالمالم
 

اف عدد           اث في أري اف عدد         وال تزال تلك الجهود المبذولة تصطدم بواقع تفشي األمية، وال سيما في صفوف اإلن اث في أري وال تزال تلك الجهود المبذولة تصطدم بواقع تفشي األمية، وال سيما في صفوف اإلن
ذه                  ))٩((من بلدان المنطقة  من بلدان المنطقة   ة إزاء ه ر المواقف االجتماعي ذه                  ، وبالتالي يتوقف نجاحها على نجاح برامج محو األمية وتغي ة إزاء ه ر المواقف االجتماعي ، وبالتالي يتوقف نجاحها على نجاح برامج محو األمية وتغي

ى خطط واضحة أو استراتيجيا                      وال تزال برامج محو     وال تزال برامج محو     .  .  المشكلةالمشكلة ر إل ة تفتق دان المنطق اث في معظم بل ة اإلن ى خطط واضحة أو استراتيجيا                      أمي ر إل ة تفتق دان المنطق اث في معظم بل ة اإلن   تتأمي
لة لةمنفص عوبات     .  .  منفص ه ص زال يواج ة، ال ي ار لألمي بة انتش ى نس ن أعل اني م ذي يع ثًال، ال اليمن، م عوبات     ف ه ص زال يواج ة، ال ي ار لألمي بة انتش ى نس ن أعل اني م ذي يع ثال ، ال اليمن، م  ف

ة                          ة العام ى محو األمي ة تنصب عل ود المبذول ع الجه زال جمي ة                         في التقبل المجتمعي لمحو أمية اإلناث، وبالتالي ال ت ة العام ى محو األمي ة تنصب عل ود المبذول ع الجه زال جمي في التقبل المجتمعي لمحو أمية اإلناث، وبالتالي ال ت
 .  .  ، ومن ثم محو األمية التكنولوجية، ومن ثم محو األمية التكنولوجيةأوال أوًال

 
وزارا     ع ال وم جمي ومي، تق توى الحك ى المس وزارا   وعل ع ال وم جمي ومي، تق توى الحك ى المس اء     تتوعل ة بن يم عملي ة بتنظ ي المنطق مية ف ات الرس اء      والجه ة بن يم عملي ة بتنظ ي المنطق مية ف ات الرس  والجه

ة   تويات متفاوت ت بمس ة، وان آان درات التكنولوجي ة  الق تويات متفاوت ت بمس ة، وان آان درات التكنولوجي ل    .  .  الق ه لتأهي ة ببرنامج دان المنطق ة بل در األردن قائم ل    ويتص ه لتأهي ة ببرنامج دان المنطق ة بل در األردن قائم ويتص
 ..وظف حكومي الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوظف حكومي الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت م م٢٠٢٠  ٠٠٠٠٠٠وإعادة تأهيل أآثر من وإعادة تأهيل أآثر من 

 
ورية     ة الس ة العربي ي الجمهوري ة ف ة الريفي ة صندوق التنمي ر تجرب ورية   وتعتب ة الس ة العربي ي الجمهوري ة ف ة الريفي ة صندوق التنمي ر تجرب ردوس((وتعتب ردوسف ر ) ) ف ة غي ي منظم ر وه ة غي ي منظم وه

ة                   ة                  حكومية تتولى تنظيم برامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية في المناطق الريفية، من النماذج الرائدة، إذ تبلغ آلف حكومية تتولى تنظيم برامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية في المناطق الريفية، من النماذج الرائدة، إذ تبلغ آلف
 ..ي الدورات التدريبية دوالرا واحدا فقط، وهي ثمن آتيب التدريبي الدورات التدريبية دوالرا واحدا فقط، وهي ثمن آتيب التدريبالمشارآة فالمشارآة ف

 
رد               رد             وتساهم وسائط اإلعالم المطبوعة، وبخاصة الصحف الوطنية األساسية، في نشر التوعية من خالل ف وتساهم وسائط اإلعالم المطبوعة، وبخاصة الصحف الوطنية األساسية، في نشر التوعية من خالل ف

راء          ع الق ة لجمي طة وموجه ة مبس ا، بلغ تجدات التكنولوجي آخر مس ة ب فحات خاص راء         ص ع الق ة لجمي طة وموجه ة مبس ا، بلغ تجدات التكنولوجي آخر مس ة ب فحات خاص رت  .  .  ص د ظه رت  وق د ظه  وق
ة تناسب مختلف      مجموعة من المجالت والصحف     مجموعة من المجالت والصحف      ة تناسب مختلف      المختصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمستويات مختلف المختصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمستويات مختلف

ة، ومن                 .  .  شرائح المجتمع شرائح المجتمع  دة في استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري ة مصر الرائ ز تجرب ة، ومن                 وعالوة على ذلك، تتمي دة في استخدام وسائط اإلعالم الجماهيري ة مصر الرائ ز تجرب وعالوة على ذلك، تتمي
ة من خالل بث م                       ادة التوعي ة من خالل بث م                      أهمها القنوات الفضائية التي تبث على القمر االصطناعي نايل سات، في زي ادة التوعي جموعة  جموعة  أهمها القنوات الفضائية التي تبث على القمر االصطناعي نايل سات، في زي

رامج                   رامج                  من البرامج التعليمية والتثقيفية الخاصة بمجتمع المعلومات، آما إن معظم المحطات العربية الرسمية تبث ب من البرامج التعليمية والتثقيفية الخاصة بمجتمع المعلومات، آما إن معظم المحطات العربية الرسمية تبث ب
 ..تثقيفية عن مجتمع المعلوماتتثقيفية عن مجتمع المعلومات

 
 الحاسوب في المدارس  -٢

 
رة من                          تأثر بحصص آبي ا ويس ة آله ات حكومات المنطق ى في أولوي رة من                        يحتل التعليم األساسي المرتبة األول تأثر بحصص آبي ا ويس ة آله ات حكومات المنطق ى في أولوي يحتل التعليم األساسي المرتبة األول

ةالميالمي ات العام ةزاني ات العام كان والتوزي .  .  زاني دد الس اختالف ع د وآخر ب ين بل يم ب تراتيجيات التعل ات واس د تختلف أولوي كان والتوزي وق دد الس اختالف ع د وآخر ب ين بل يم ب تراتيجيات التعل ات واس د تختلف أولوي   ععوق
دان                     .  .  الجغرافي والوضع االقتصادي  الجغرافي والوضع االقتصادي   ات في آل بل ة هي من األولوي دان                     إال أن عملية تأمين التعليم في المناطق الريفي ات في آل بل ة هي من األولوي إال أن عملية تأمين التعليم في المناطق الريفي

 .  .  المنطقةالمنطقة

                                                      
: : لمزيــد مــن المعلومــات التفصــيلية حــول مســتويات تفشــي األميــة مراجعــة تقريــر اليونســكو علــى الموقــعلمزيــد مــن المعلومــات التفصــيلية حــول مســتويات تفشــي األميــة مراجعــة تقريــر اليونســكو علــى الموقــع)  )  9((
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ارها    تويات انتش وب ومس زة الحاس داد أجه اين أع ارها  وتتب تويات انتش وب ومس زة الحاس داد أجه اين أع ث   وتتب ة، حي ي المنطق ر ف د وآخ ين بل دارس ب ي الم ث    ف ة، حي ي المنطق ر ف د وآخ ين بل دارس ب ي الم  ف

ل         د لك وب واح ين حاس دارس ب ي الم ار ف دل االنتش راوح مع ل        يت د لك وب واح ين حاس دارس ب ي الم ار ف دل االنتش راوح مع د     ٣٠٣٠يت وب واح رين وحاس ي البح ا ف د      طالب وب واح رين وحاس ي البح ا ف   طالب
ل  ل لك ًا٢٥٠٢٥٠لك ا  طالب يمن طالب ي ال يمن ف ي ال ة .  .  ))١٠(( ف ة الخاص واد التعليمي ج الم ة دم ي عملي ؤثر ف م ي اين ل ذا التب ة إال أن ه ة الخاص واد التعليمي ج الم ة دم ي عملي ؤثر ف م ي اين ل ذا التب  إال أن ه

فالجمهورية العربية السورية، مثال ، بدأت تعليم استخدام        فالجمهورية العربية السورية، مثًال، بدأت تعليم استخدام        .  .  اهج التدريس اهج التدريس بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في من    بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في من    
بي ار الحاسوب نس الرغم من ضعف انتش ى ب ة األول ة التعليمي بيالحاسوب من المرحل ار الحاسوب نس الرغم من ضعف انتش ى ب ة األول ة التعليمي اط ا ًاالحاسوب من المرحل دم ارتب ها وع ي مدارس اط  ف دم ارتب ها وع ي مدارس  ف
اهج  ع المن ي جمي ي ف دريب التقن ت الت ر دمج ت؛ ومص بكة اإلنترن ا بش اهج معظمه ع المن ي جمي ي ف دريب التقن ت الت ر دمج ت؛ ومص بكة اإلنترن ا بش ة ؛ ؛ معظمه ي عملي رط ف ة واألردن انخ ي عملي رط ف  واألردن انخ

امل ُوضع   تأهيتأهي امج ش ن خالل برن ك م ة، وذل وادر التعليمي ة للك ا والمعلوماتي درات التكنولوجي ع الق رى لرف امل و ضع   ل آب امج ش ن خالل برن ك م ة، وذل وادر التعليمي ة للك ا والمعلوماتي درات التكنولوجي ع الق رى لرف ل آب
الرغم من             ،،(Intel)بالتعاون مع شرآة إنتل     بالتعاون مع شرآة إنتل      دريس ب اهج الت الرغم من           ولكن لم تتم عملية دمج مواد مجتمع المعلومات في من دريس ب اهج الت ولكن لم تتم عملية دمج مواد مجتمع المعلومات في من

لدان مجلس التعاون الخليجي، فتميزت البحرين         لدان مجلس التعاون الخليجي، فتميزت البحرين         أما بين ب  أما بين ب  .  .  االنتشار النسبي الجيد للحاسوب في المدارس األردنية      االنتشار النسبي الجيد للحاسوب في المدارس األردنية      
ي                            ى اثن ة االتصال إل ع طاق املة لرف ي                           حيث تملك آل مدرسة ثالثة أجهزة حاسوب موصولة باإلنترنت مع خطة ش ى اثن ة االتصال إل ع طاق املة لرف حيث تملك آل مدرسة ثالثة أجهزة حاسوب موصولة باإلنترنت مع خطة ش

ى                       .  .  عشر حاسوبا  عشر حاسوباً  يس عل دة، ل تقبل من المشاريع الرائ دارس المس د لم ك حم ى                       وإضافة إلى ذلك، يعتبر مشروع المل يس عل دة، ل تقبل من المشاريع الرائ دارس المس د لم ك حم وإضافة إلى ذلك، يعتبر مشروع المل
وسيجري من خالله بناء مجموعة من المدارس المستقبلية القائمة         وسيجري من خالله بناء مجموعة من المدارس المستقبلية القائمة         .  .  ى مستوى العالم  ى مستوى العالم  مستوى المنطقة فحسب بل عل    مستوى المنطقة فحسب بل عل    

دريس             دريس            على دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في آل مستويات الت يم     .  .  على دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في آل مستويات الت ت، أصدرت وزارة التعل يم     وفي الكوي ت، أصدرت وزارة التعل وفي الكوي
ام                     ول ع ة لتشغيل الحاسوب بحل ى الرخصة الدولي ع المدرسين عل أن يحصل جمي ام                    قانونا يقضي ب ول ع ة لتشغيل الحاسوب بحل ى الرخصة الدولي ع المدرسين عل أن يحصل جمي رط رط  آش  آش ٢٠٠٨٢٠٠٨قانونا يقضي ب

 ..الستمرارهم في التدريسالستمرارهم في التدريس
 

 التدريب المهني  -٣
 

ة          دان المنطق ض بل ي بع ًا ف ورًا ملموس ؤخرًا تط ي م دريب المهن رامج الت هدت ب ة        ش دان المنطق ض بل ي بع ا  ف ورا  ملموس ؤخرا  تط ي م دريب المهن رامج الت هدت ب ة  .  .  ش ة العربي ة  فالمملك ة العربي فالمملك
وارد البشرية                          ل الم ة تأهي ي ضمن عملي دريب المهن اهج الت وارد البشرية                         السعودية، مثًال، أعلنت عن برنامج ضخم لتطوير من ل الم ة تأهي ي ضمن عملي دريب المهن اهج الت السعودية، مثال ، أعلنت عن برنامج ضخم لتطوير من

عودية عوديةالس ي األردن و.  .  الس ي األردن ووف رامج   وف ة الخاصة بعرض ب د التدريبي م المعاه وم معظ ورية، تق ة الس ة العربي رامج   الجمهوري ة الخاصة بعرض ب د التدريبي م المعاه وم معظ ورية، تق ة الس ة العربي الجمهوري
ي          ل شهادة فن ة، مث ا عالمي ى شهادات تكنولوجي ي         تدريبية تمكن المتدربين من الحصول عل ل شهادة فن ة، مث ا عالمي ى شهادات تكنولوجي د  في الشبكات   في الشبكات  تدريبية تمكن المتدربين من الحصول عل د  معتم  من   من   معتم

ة    مهندس    مهندس   شهادةشهادة، و ، و أوراآلأوراآلمن  من    مهني معتمد مهني معتمد   شهادةشهادة، و ، و سيسكوسيسكو ة   أنظم د من مايكروسوفت     أنظم د من مايكروسوفت     معتم ى ا    ،  ،  معتم ى ا    إضافة إل رامج  إضافة إل رامج  لب لب
ى     ول عل وظفين للحص ل الم ة لتأهي ى    الحكومي ول عل وظفين للحص ل الم ة لتأهي وب     الحكومي غيل الحاس ة لتش ة الدولي وب   الرخص غيل الحاس ة لتش ة الدولي ت وزارة   .  .  الرخص ر، توّل ي مص ر، تول ت وزارة   وف ي مص وف

ومي       ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تأمين التدريب ألآثر من       االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تأمين التدريب ألآثر من        د الق ود المعه ومي        موظف من خالل جه د الق ود المعه  موظف من خالل جه
رامج لل         .  .  ))١١((لالتصاالتلالتصاالت رامج لل         أما سائر بلدان مجلس التعاون الخليجي، فطورت ب ى          أما سائر بلدان مجلس التعاون الخليجي، فطورت ب ا عل ي اقتصر معظمه دريب المهن ى          ت ا عل ي اقتصر معظمه دريب المهن ت

ة         ة        تدريب الموظفين في المؤسسات الحكومي وفر                    .  .  تدريب الموظفين في المؤسسات الحكومي د الخاصة التي ت الرغم من وجود بعض المعاه يمن، وب ا ال وفر                    أم د الخاصة التي ت الرغم من وجود بعض المعاه يمن، وب ا ال أم
ا واضحًا                            م تأخذ اتجاه ي والتقني ول دريب المهن رامج للت ة لتطوير ب ا واضحا                            تدريبا مهنيا تقنيا، لم تتبلور الخطط الحكومي م تأخذ اتجاه ي والتقني ول دريب المهن رامج للت ة لتطوير ب تدريبا مهنيا تقنيا، لم تتبلور الخطط الحكومي

 ..بعدبعد
 
 

 التعليم الجامعي  –٤
 

                                                      
 ..hive?ArchiveIdarc/archive/news/net.aljazeera.www=93956  :: الفرنسية الفرنسيةعنعنموقع قناة الجزيرة، نقال  موقع قناة الجزيرة، نقالً )  )  10((

، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣نوفمبر  نوفمبر  //، تشرين الثاني  ، تشرين الثاني  جمهورية مصر العربية  جمهورية مصر العربية  في  في    مجتمع المعلومات مجتمع المعلومات اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،      اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،      )  )  11((
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تبدي بلدان المنطقة اهتماما خاصا بتطوير التعليم الجامعي وتحديث مناهجه بحيث يتمكن من سد حاجات           تبدي بلدان المنطقة اهتماما خاصا بتطوير التعليم الجامعي وتحديث مناهجه بحيث يتمكن من سد حاجات            
ة              .  .  البلدان من الخبرات في الوقت الحاضر وفي المستقبل       البلدان من الخبرات في الوقت الحاضر وفي المستقبل        دان المنطق ة              وبوجه عام، يمكن تصنيف الجامعات في بل دان المنطق وبوجه عام، يمكن تصنيف الجامعات في بل

 ::على النحو التاليعلى النحو التالي
 

 جامعات حكومية تمولها الحكومات؛جامعات حكومية تمولها الحكومات؛ ))أأ(( 
 ت خاصة بتمويل ذاتي أو استثماري؛ت خاصة بتمويل ذاتي أو استثماري؛جامعاجامعا ))بب(( 
 فروع الجامعات العالمية؛فروع الجامعات العالمية؛ ))جج(( 
 ..الجامعات االفتراضيةالجامعات االفتراضية ))دد(( 

 
ي   ة الحكومات ف ى جدي دّل عل ة ي دان المنطق ع بل ي جمي يم المجاني ف يح التعل ة تت ي فوجود جامعات حكومي ة الحكومات ف ى جدي دل  عل ة ي دان المنطق ع بل ي جمي يم المجاني ف يح التعل ة تت فوجود جامعات حكومي

د            .  .  تأمين التعليم للجميع  تأمين التعليم للجميع   ة بسمعة جي دان المنطق د            وتتمتع بعض الجامعات الحكومية في بل ة بسمعة جي دان المنطق ة        وتتمتع بعض الجامعات الحكومية في بل وفر مجموعة غني ة        ة، إذ ت وفر مجموعة غني ة، إذ ت
رات ونشر       تتإضافة إلى دور هذه الجامعا    إضافة إلى دور هذه الجامعا    .  .  من االختصاصات والشهادات العليا المعترف بها عالميا       من االختصاصات والشهادات العليا المعترف بها عالمياً       رات ونشر        في بناء الخب  في بناء الخب

المعارف، تؤدي دورا  بارزا  في مجال البحث والتطوير، إذ تضم وحدات بحثية متخصصة، وتشرف على مراآز                 المعارف، تؤدي دورًا بارزًا في مجال البحث والتطوير، إذ تضم وحدات بحثية متخصصة، وتشرف على مراآز                 
 ..البحوث والمشاريع البحثية الحكوميةالبحوث والمشاريع البحثية الحكومية

 
 في بلدان المنطقة، فيما عدا لبنان الذي يضم عددا من الجامعات الخاصة         في بلدان المنطقة، فيما عدا لبنان الذي يضم عددا من الجامعات الخاصة        الجامعات الخاصة جديدة نسبيا    الجامعات الخاصة جديدة نسبياً   وو 

الي وُتسجل            . . منذ خمسينات القرن العشرين   منذ خمسينات القرن العشرين    يم الع اعتراف وزارات التعل الي وت سجل            يجب أن تحظى تلك الجامعات الخاصة  ب يم الع اعتراف وزارات التعل يجب أن تحظى تلك الجامعات الخاصة  ب
يمن يسمح للج               .  .  فيهافيها دأ ال ة، ب يمن يسمح للج               وفي محاولة بارزة لسد الفجوة التعليمي دأ ال ة، ب ى أراضيه حيث            وفي محاولة بارزة لسد الفجوة التعليمي ى أراضيه حيث            امعات الخاصة بالعمل عل امعات الخاصة بالعمل عل

 .  .   ثماني جامعات خاصة توفر تعليما للمرحلة الجامعية األولى ثماني جامعات خاصة توفر تعليما للمرحلة الجامعية األولىتوجد حاليا توجد حاليًا
 

ى         ى       أما الجامعات العالمية، فاقترن اسمها لمدة طويلة ببعض الفروع في بيروت والقاهرة إل دأت بعض   ااأما الجامعات العالمية، فاقترن اسمها لمدة طويلة ببعض الفروع في بيروت والقاهرة إل دأت بعض   ن ب ن ب
دان مجلس التع                ا في بعض بل روع له اح ف ة بافتت دان مجلس التع               الجامعات العالمي ا في بعض بل روع له اح ف ة بافتت ة      .  .  اون الخليجي اون الخليجي الجامعات العالمي ر قري ك، تعتب ى ذل ة      وإضافة إل ر قري ك، تعتب ى ذل وإضافة إل

ول والتسهيالت لمختلف الجامعات                           وفر مجموعة من الحل دة التي ت ة الرائ ول والتسهيالت لمختلف الجامعات                          المعرفة في دبي من المشاريع العالمي وفر مجموعة من الحل دة التي ت ة الرائ المعرفة في دبي من المشاريع العالمي
ة في         . . العالمية بافتتاح فروع أو تقديم برامج أو تقديم خدمات التعليم عن بعد     العالمية بافتتاح فروع أو تقديم برامج أو تقديم خدمات التعليم عن بعد      ة المعرف ع أن تساهم قري ة في       ومن المتوق ة المعرف ع أن تساهم قري ومن المتوق

يع وتعزي يع وتعزيتوس ات     توس ة والجامع ات المنطق اء لجامع ة التق ر نقط ث تعتب الم حي ة والع ين المنطق اديمي ب ادل األآ ات     ز التب ة والجامع ات المنطق اء لجامع ة التق ر نقط ث تعتب الم حي ة والع ين المنطق اديمي ب ادل األآ ز التب
 ..العالميةالعالمية

 
ور         رة للتط ة مباش ت نتيج ي آان دة الت ة الجدي واهر العالمي ن الظ ي م ية ه ات االفتراض اهرة الجامع ور       وظ رة للتط ة مباش ت نتيج ي آان دة الت ة الجدي واهر العالمي ن الظ ي م ية ه ات االفتراض اهرة الجامع وظ

ديم المن         .  .  التكنولوجي، وال سيما اإلنترنت   التكنولوجي، وال سيما اإلنترنت    ديم المن         وأتاحت هذه الجامعات فرصة لتق ة       وأتاحت هذه الجامعات فرصة لتق ة والتعليمي ة       اهج والخدمات األآاديمي ة والتعليمي اهج والخدمات األآاديمي
دريس االفتراضية   ة الت امعي االفتراضي وقاع رم الج ن خالل الح ت وم ر اإلنترن دريس االفتراضية  عب ة الت امعي االفتراضي وقاع رم الج ن خالل الح ت وم ر اإلنترن ذه .  .  عب ة ه ن حداث الرغم م ذه وب ة ه ن حداث الرغم م وب

ديم الخدمات                  ًا بتق ديم الخدمات                 الظاهرة وارتباطها المباشر بمستوى تقدم بنية االتصاالت، شهدت بلدان المنطقة اهتمامًا ملحوظ ا  بتق الظاهرة وارتباطها المباشر بمستوى تقدم بنية االتصاالت، شهدت بلدان المنطقة اهتماما  ملحوظ
ت ر اإلنترن ة عب تالتعليمي ر اإلنترن ة عب ي التعليمي درس ف ي ت المواد الت دأ من طرح بعض المواضيع الخاصة ب ة، تب تويات مختلف ي  وبمس درس ف ي ت المواد الت دأ من طرح بعض المواضيع الخاصة ب ة، تب تويات مختلف  وبمس

ة ة االفتراضية الكامل ى الجامع ة، وصوال إل ةالجامع ة االفتراضية الكامل ى الجامع ة، وصوال إل ات .  .  الجامع ى الجامع ن أول ة االفتراضية السورية م ر الجامع ات وتعتب ى الجامع ن أول ة االفتراضية السورية م ر الجامع وتعتب
دان  االفتراضية في المنطقة، إذ تستند إلى مبدأ الحرم االفتراضي وتعتمد التعاون مع مجموعة من       االفتراضية في المنطقة، إذ تستند إلى مبدأ الحرم االفتراضي وتعتمد التعاون مع مجموعة من        دان  الجامعات في بل الجامعات في بل

امج الدراسي لكل طالب                       امج الدراسي لكل طالب                      العالم المتقدمة إلتاحة أوسع قدر ممكن من الخيارات التي يمكن من خاللها تصميم البرن العالم المتقدمة إلتاحة أوسع قدر ممكن من الخيارات التي يمكن من خاللها تصميم البرن
ا                          .  .  على حدة على حدة  ة السورية االفتراضية ومثيالته ة الجامع ا زالت تجرب ع، م ة والواق ين الرؤي اوت ب الرغم من التف ا                          وب ة السورية االفتراضية ومثيالته ة الجامع ا زالت تجرب ع، م ة والواق ين الرؤي اوت ب الرغم من التف وب

ا أو   ى نجاحه ام عل دا إلصدار أحك رة ج ا أو  مبك ى نجاحه ام عل دا إلصدار أحك رة ج ن    مبك ة م ل مجموع ر بح ه يبش ق من ذي تنطل دأ ال ان المب لها، وإن آ ن    فش ة م ل مجموع ر بح ه يبش ق من ذي تنطل دأ ال ان المب لها، وإن آ فش
 ..المشاآل المتعلقة بمستوى خدمات التعليم الجامعي في المنطقةالمشاآل المتعلقة بمستوى خدمات التعليم الجامعي في المنطقة
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زة  والجدير بالذآر أن العراق آان ولمدة طويلة من الزمن يضم عددا   والجدير بالذآر أن العراق آان ولمدة طويلة من الزمن يضم عدداً    ًا متمي زة   من الجامعات التي أدت مهام ا  متمي .  .   من الجامعات التي أدت مهام
الم أضعفت           إال أن األعوام الطويلة من الحروب والحصار اال       إال أن األعوام الطويلة من الحروب والحصار اال        دان الع ائر بل الم أضعفت           قتصادي والحرمان من التواصل مع س دان الع ائر بل قتصادي والحرمان من التواصل مع س

ة   ة  الجامعات العراقي اون مع عدد من                           .  .  الجامعات العراقي رامج وبالتع ا من خالل مجموعة من الب تعادة بريقه اون مع عدد من                           وهي اآلن تحاول اس رامج وبالتع ا من خالل مجموعة من الب تعادة بريقه وهي اآلن تحاول اس
ع أن     ي يتوق ة الت ة الدولي ات األآاديمي ات والمؤسس دة والمنظم م المتح االت األم ع أن    وآ ي يتوق ة الت ة الدولي ات األآاديمي ات والمؤسس دة والمنظم م المتح االت األم  وآ

 .  .  عادة دورها الريادي في المنطقةعادة دورها الريادي في المنطقةتساعد الجامعات العراقية في استتساعد الجامعات العراقية في است
 

ي       ات واالتصاالت وتعط ا المعلوم اهج خاصة بتكنولوجي ة من دان المنطق ي بل ات ف م الجامع دم معظ ي     وتق ات واالتصاالت وتعط ا المعلوم اهج خاصة بتكنولوجي ة من دان المنطق ي بل ات ف م الجامع دم معظ وتق
 .  .  شهادات في هذا االختصاص، وال سيما الجامعات الكبرىشهادات في هذا االختصاص، وال سيما الجامعات الكبرى

 
ق بال               ة فهي مشاآل تتعل ق بال             أما المشاآل الرئيسية التي تعاني منها معظم الجامعات في المنطق ة فهي مشاآل تتعل ية،   أما المشاآل الرئيسية التي تعاني منها معظم الجامعات في المنطق ة األساس ية،   بني ة األساس بني

ة     تويات ونوعي ي مس ؤثر ف ي ت رة الطالب الت ة، وآث زة حسب المواصفات العالي ابر المجه ة المخ ًا قل ة    وخصوص تويات ونوعي ي مس ؤثر ف ي ت رة الطالب الت ة، وآث زة حسب المواصفات العالي ابر المجه ة المخ وخصوصا  قل
يم والمرافق                           ة التعل رًا في نوعي أثيرًا مباش ؤثر ت دول والتي ت ا بعض ال يم والمرافق                          التعليم، وسياسيات االستيعاب التي تنتهجه ة التعل أثيرا  مباشرا  في نوعي ؤثر ت دول والتي ت ا بعض ال التعليم، وسياسيات االستيعاب التي تنتهجه

 ..الجامعيةالجامعية
 

 البحث والتطوير واالبتكار  –٥
 

ث     يعتيعت  الم، حي ي الع تويات ف عف المس ن أض ة م ي المنطق ار ف وير واالبتك ث والتط توى البح ر مس ث     ب الم، حي ي الع تويات ف عف المس ن أض ة م ي المنطق ار ف وير واالبتك ث والتط توى البح ر مس  ب
ى البحث والتطوير             ى البحث والتطوير            ال تتعدى نسبة اإلنفاق العام من الناتج المحلي اإلجمالي ثمن متوسط اإلنفاق العالمي عل ففي  ففي  .  .  ال تتعدى نسبة اإلنفاق العام من الناتج المحلي اإلجمالي ثمن متوسط اإلنفاق العالمي عل

ين    راوح ب بة تت دان نس ص البل الم، تخص اء الع ف أنح ين   مختل راوح ب بة تت دان نس ص البل الم، تخص اء الع ف أنح ن الن ٣٣ و و٠٫١٠٫١مختل ة م ي المائ ن الن  ف ة م ي المائ ي  ف ي اتج المحل  اتج المحل
المي نحو           المي نحو          اإلجمالي للبحث والتطوير، ويبلغ المتوسط الع ة    ١٫٦١٫٦اإلجمالي للبحث والتطوير، ويبلغ المتوسط الع ة     في المائ ى البحث          .  .   في المائ اق عل ى البحث          ويتجاوز متوسط اإلنف اق عل ويتجاوز متوسط اإلنف

ى    بة ليصل إل ذه النس ة ه الم المتقدم دان الع ي بل وير ف ى   والتط بة ليصل إل ذه النس ة ه الم المتقدم دان الع ي بل وير ف الي ٢٫٥٢٫٥والتط ي اإلجم اتج المحل ن الن ة م ي المائ الي  ف ي اإلجم اتج المحل ن الن ة م ي المائ ي .  .   ف ي وف وف
اتج     ٠٫٢٠٫٢ير في البلدان العربية بنسبة ال تتعدى     ير في البلدان العربية بنسبة ال تتعدى     المقابل، يقد ر متوسط اإلنفاق على البحث والتطو      المقابل، يقّدر متوسط اإلنفاق على البحث والتطو       ة من الن اتج      في المائ ة من الن  في المائ

دى                    اق ل رة من متوسط اإلنف دى                   المحلي اإلجمالي، أي أقل من ثمن المتوسط العالمي، وأدنى بأآثر من ثالث عشرة م اق ل رة من متوسط اإلنف المحلي اإلجمالي، أي أقل من ثمن المتوسط العالمي، وأدنى بأآثر من ثالث عشرة م
ة تخصص نحو                        .  .  البلدان المتقدمة البلدان المتقدمة  ر العربي ة غي دان النامي ى أن البل ديرات إل ه، تشير التق ة تخصص نحو                        وفي الوقت ذات ر العربي ة غي دان النامي ى أن البل ديرات إل ه، تشير التق  في    في   ٠٫٦٠٫٦وفي الوقت ذات

دان العربي                            ى البل وق عل الي فهي أيضًا تتف الي ألغراض البحث والتطوير، وبالت ي اإلجم اتج المحل دان العربي                           المائة من الن ى البل وق عل الي فهي أيضا  تتف الي ألغراض البحث والتطوير، وبالت ي اإلجم اتج المحل   ةةالمائة من الن
 ..))١٢((بثالث مراتبثالث مرات

 
دم البحث والتطوير      ٩٩ويبين الشكل   ويبين الشكل     دم البحث والتطوير       تصنيف بلدان المنطقة حسب مؤشر االبتكار الذي يدل على درجة تق  تصنيف بلدان المنطقة حسب مؤشر االبتكار الذي يدل على درجة تق

 ..ل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتواالبتكار عموما ، ومنها درجة االبتكار في مجاواالبتكار عمومًا، ومنها درجة االبتكار في مجا
 

وير           ى تط االت عل ات واالتص ا المعلوم اع تكنولوجي ي قط وير ف ث والتط طة البح م أنش ر معظ وير         وتقتص ى تط االت عل ات واالتص ا المعلوم اع تكنولوجي ي قط وير ف ث والتط طة البح م أنش ر معظ وتقتص
 . . البرامج العربية التي تصب في النهاية في تعزيز نشر المحتوى العربي على شبكة اإلنترنتالبرامج العربية التي تصب في النهاية في تعزيز نشر المحتوى العربي على شبكة اإلنترنت

 
 

 جال  ترتيب بلدان اإلسكوا وفق درجة االبتكار في م-٩الشكل 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

                                                      
ــرى)  )  12(( ــرىجـ ــب   جـ ــار المركّـ ــر االبتكـ ــق مؤشـ ــكوا وفـ ــدان اإلسـ ــنيف بلـ ــار المركـــ ب    تصـ ــر االبتكـ ــق مؤشـ ــكوا وفـ ــدان اإلسـ ــنيف بلـ ــدولي  تصـ ــك الـ ــدولي  للبنـ ــك الـ : :  للبنـ

asp.home/2004kam/etools/org.worldbank.info://http.. 
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 سكوا حسب مستوى النضج في بناء القدرات   تصنيف وترتيب بلدان اإل-جيم

 في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

توى ا   اس مس ر قي توى ا يعتب اس مس ر قي رات      يعتب ن المتغي ة م ة لمجموع ة تقديري ا عملي دى تطوره رية وم درات البش رات      لق ن المتغي ة م ة لمجموع ة تقديري ا عملي دى تطوره رية وم درات البش  لق
ى               .  .  النوعية التي ال يمكن قياسها بدقة أو موضوعية       النوعية التي ال يمكن قياسها بدقة أو موضوعية        تند إل درات يس اء الق ى               إال أن قياس الجهود المبذولة في عملية بن تند إل درات يس اء الق إال أن قياس الجهود المبذولة في عملية بن

ى مجمو   ة، إضافة إل اج أو المردودي تويات اإلنت ادة مس ل زي رة، مث ر المباش ن المؤشرات غي ة م ى مجمو  مجموع ة، إضافة إل اج أو المردودي تويات اإلنت ادة مس ل زي رة، مث ر المباش ن المؤشرات غي ة م ن مجموع ة م ن ع ة م ع
ة                       ة المختلف ة والتدريبي رامج التعليمي تفيدون من الب ذين يس دربين ال ة                      المؤشرات المباشرة، مثل عدد الطالب أو المت ة المختلف ة والتدريبي رامج التعليمي تفيدون من الب ذين يس دربين ال     ..المؤشرات المباشرة، مثل عدد الطالب أو المت

 ::بناء على ذلك جرى تحديد مستويات النضج األربعة على النحو التاليبناء على ذلك جرى تحديد مستويات النضج األربعة على النحو التاليوو
 
توى النضج األول -١١ توى النضج األولمس ة ان: : مس ة، ومحدودي رامج التوعي اب ب م بغي ة انيتس ة، ومحدودي رامج التوعي اب ب م بغي داااششتتيتس ي الم دار الحاسوب ف ي الم دم ر الحاسوب ف دم رس، وع رس، وع

ي         االت ف ات واالتص ا المعلوم ائل تكنولوجي واد ووس ار م ورة، وضعف انتش ي متط دريب مهن رامج ت ود ب ي        وج االت ف ات واالتص ا المعلوم ائل تكنولوجي واد ووس ار م ورة، وضعف انتش ي متط دريب مهن رامج ت ود ب وج
 ..الجامعاتالجامعات

 
اني  -٢٢ ج الث توى النض اني مس ج الث توى النض دارس،     : : مس ي الم وب ف ول للحاس ار مقب ع انتش ة م رامج التوعي ود ب م بوج دارس،     يتس ي الم وب ف ول للحاس ار مقب ع انتش ة م رامج التوعي ود ب م بوج  يتس

ائل تكنولوج     واد ووس ود م ة، ووج ي مالئم دريب مهن رامج ت ز وب ود مراآ ائل تكنولوج    ووج واد ووس ود م ة، ووج ي مالئم دريب مهن رامج ت ز وب ود مراآ ي  ووج ات واالتصاالت ف ا المعلوم ي  ي ات واالتصاالت ف ا المعلوم ي
 ..الجامعات، وتطور مالمح محدودة من أشكال البحث والتطوير واالبتكارالجامعات، وتطور مالمح محدودة من أشكال البحث والتطوير واالبتكار

 
ث   -٣٣ ج الثال توى النض ث  مس ج الثال توى النض م : : مس م يتس ى        ببيتس وب إل ال الحاس ي إدخ دم ف ع تق ة م ر التوعي دة لنش رامج جي ود ب ى        وج وب إل ال الحاس ي إدخ دم ف ع تق ة م ر التوعي دة لنش رامج جي ود ب وج

ة               ة              المدارس، ووجود مراآز وبرامج تدريب مهني جيدة آميا ونوعيا، ووجود برامج متكامل ا المعلومات    المدارس، ووجود مراآز وبرامج تدريب مهني جيدة آميا ونوعيا، ووجود برامج متكامل ا المعلومات    لتكنولوجي لتكنولوجي
 ..واالتصاالت في الجامعات، وأنشطة جيدة في مجال البحث والتطويرواالتصاالت في الجامعات، وأنشطة جيدة في مجال البحث والتطوير

ع   -٤٤ ج الراب توى النض ع  مس ج الراب توى النض تخدام         : : مس ة واس ر التوعي ي نش ة ف حة وفعال تراتيجية واض اد اس م باعتم تخدام         يتس ة واس ر التوعي ي نش ة ف حة وفعال تراتيجية واض اد اس م باعتم  يتس
رامج ت              ت، ووجود ب وفير االتصال باإلنترن دارس، وت رامج ت             الحاسوب واإلنترنت، وانتشار جيد للحاسوب في الم ت، ووجود ب وفير االتصال باإلنترن دارس، وت دريب دريب الحاسوب واإلنترنت، وانتشار جيد للحاسوب في الم

 األردناألردن

 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة

 لبنانلبنان

 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية

 الكويتالكويت

 مصرمصر

 البحرينالبحرين

 قطرقطر

 ع مانعمان

 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية

 اليمناليمن
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ات،             زة، واستخدام واسع ألحدث التقني ة متمي رامج جامعي ل، ووجود ب ات،            مهني فعالة تتناسب مع حاجات سوق العم زة، واستخدام واسع ألحدث التقني ة متمي رامج جامعي ل، ووجود ب مهني فعالة تتناسب مع حاجات سوق العم
 .  .  ودور فعال لعملية البحث والتطويرودور فعال لعملية البحث والتطوير

 
ا المعلومات                 ٢١٢١ويبين الجدول   ويبين الجدول     درات في تكنولوجي ا المعلومات                  توزع دول اإلسكوا على مستويات النضج في بناء الق درات في تكنولوجي  توزع دول اإلسكوا على مستويات النضج في بناء الق

ى درجات النضجواالتصاالت، ويشير المستوى األواالتصاالت، ويشير المستوى األ ى أعل ع إل تويات النضج والمستوى الراب ى مس ى أدن ى درجات النضجول إل ى أعل ع إل تويات النضج والمستوى الراب ى مس ى أدن .  .  ول إل
دان في مستوى                             ١٠١٠ويظهر الشكل   ويظهر الشكل    د يوجد بل م يع درات حيث ل اء الق ة في مستويات النضج في بن دان في مستوى                              تطور المنطق د يوجد بل م يع درات حيث ل اء الق ة في مستويات النضج في بن  تطور المنطق

 .. في مستوى النضج الثالث في مستوى النضج الثالث٥٥ إلى  إلى ٣٣النضج األول وزاد عدد البلدان من النضج األول وزاد عدد البلدان من 
 

 بناء القدرات في النضج ىسكوا وفق مستوبلدان اإلالعام لترتيب ال  -٢١الجدول 
 

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث
٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ 
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 ال يوجد: مستوى النضج األول  -١
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ة                       استطاع العراق، استطاع العراق،   ة مقارن د المصنف في المستوى األول، أن يحقق تطورات مهم د الوحي ة                        الذي آان البل ة مقارن د المصنف في المستوى األول، أن يحقق تطورات مهم د الوحي  الذي آان البل
 ..، جعلته يقفز إلى مستوى النضج الثاني، جعلته يقفز إلى مستوى النضج الثاني٢٠٠٣٢٠٠٣بوضعه في عام بوضعه في عام 

 
 مان الجمهورية العربية السورية والعراق وع : مستوى النضج الثاني  -٢

 ناليمووفلسطين والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية       
 

ا بعض      .  .  ال تزال معظم بلدان المنطقة تراوح في مستوى النضج الثاني من حيث بناء القدرات             ال تزال معظم بلدان المنطقة تراوح في مستوى النضج الثاني من حيث بناء القدرات               ا بعض      إال أن بينه إال أن بينه
درات، يظهر العراق                     .  .  الفوارقالفوارق اء الق ة البشرية وبن ة التنمي درات، يظهر العراق                     فإذا أخذت في الحسبان جميع الظروف المحيطة بعملي اء الق ة البشرية وبن ة التنمي فإذا أخذت في الحسبان جميع الظروف المحيطة بعملي

ي ال توا     ات الت روف والعقب اوز الظ ى تج درة عل يمن ق طين وال ي ال توا    وفلس ات الت روف والعقب اوز الظ ى تج درة عل يمن ق طين وال رى وفلس ة األخ دان المنطق ا بل رى جهه ة األخ دان المنطق ا بل  .  .  جهه
ة  ااومن ناحية أخرى، استطاعت الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية أن تطور         ومن ناحية أخرى، استطاعت الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية أن تطور          ة   البرامج التعليمي  البرامج التعليمي

إال أن هذه التطورات لم تظهر بحجمها الحقيقي نتيجة للعامل السكاني والحاجة                إال أن هذه التطورات لم تظهر بحجمها الحقيقي نتيجة للعامل السكاني والحاجة                .  .  والخطط الخاصة بنشر التوعية   والخطط الخاصة بنشر التوعية   
 ..من الجهود في هذا المجالمن الجهود في هذا المجالالكبيرة إلى بذل المزيد الكبيرة إلى بذل المزيد 

 
 مصرواألردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر : مستوى النضج الثالث  -٣

 
رمين        امين المنص الل الع اب خ رة لإلعج ورات مثي ر تط رين وقط ن البح ل م ت آ رمين      حقق امين المنص الل الع اب خ رة لإلعج ورات مثي ر تط رين وقط ن البح ل م ت آ تمرت .  .  حقق تمرت وإذا اس وإذا اس

ع           نتقل اإلمارات نتقل اإلمارات تتالتطورات في هذين البلدين بالوتيرة نفسها، فمن المتوقع أن          التطورات في هذين البلدين بالوتيرة نفسها، فمن المتوقع أن           ى المستوى الراب ة المتحدة إل ع            العربي ى المستوى الراب ة المتحدة إل  العربي
تقبل القريب    تقبل القريب   في المس ا استطاعت أن          .  .  في المس ى عدد السكان، ولكنه رة نظرا إل زال تواجه تحديات آبي ا مصر فال ت ا استطاعت أن          أم ى عدد السكان، ولكنه رة نظرا إل زال تواجه تحديات آبي ا مصر فال ت أم

ة                ة بالفعالي اطق الريفي ى تطوير المن ة إل دة الهادف ا الرائ ة               تتجاوز العقبات الكبرى، وهذا ما يتجسد اآلن في محاولته ة بالفعالي اطق الريفي ى تطوير المن ة إل دة الهادف ا الرائ تتجاوز العقبات الكبرى، وهذا ما يتجسد اآلن في محاولته
 ..ها برامجها اإلنمائية األخرىها برامجها اإلنمائية األخرىنفسها التي بدأت فينفسها التي بدأت في
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 بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -خامسا 
 

   لمحة عامة-ألف
 

أتي   أتي ي ات واالتصاالت    ي ا المعلوم اع تكنولوجي وير قط اء وتط ات واالتصاالت    بن ا المعلوم اع تكنولوجي وير قط اء وتط ة بن ة نتيج تراتيجي  الالنتيج ار اس اد خي تراتيجي  عتم ار اس اد خي ب تتللعتم ب عق عق
 القطاع الزراعي، والقطاع        القطاع الزراعي، والقطاع       تنميةتنميةثل  ثل   م  م ،، لدى أي بلد، يضاف إلى الخيارات االستراتيجية األخرى         لدى أي بلد، يضاف إلى الخيارات االستراتيجية األخرى        اإلنمائيةاإلنمائيةالفرص  الفرص  

 ..وغيرهاوغيرهاالصناعي، والتجارة، وإعادة التصدير، والسياحة، الصناعي، والتجارة، وإعادة التصدير، والسياحة، 
 

د  الصين الصين ومنها في   ومنها في   ،  ،   عديدة  عديدة أثبتت تجارب عالمية  أثبتت تجارب عالمية  وو  د   والهن ة التي يشهدها             والهن ة التي يشهدها            ، أن سرعة التطورات التكنولوجي ، أن سرعة التطورات التكنولوجي
كوا فرصة   دان اإلس ن بل د م يح للعدي الم تت كوا فرصة  الع دان اإلس ن بل د م يح للعدي الم تت ل، و لإللإلالع ذا الحق ي ه ية ف ة رئيس اك بحلق ل، و مس ذا الحق ي ه ية ف ة رئيس اك بحلق امس ا وتطويره اء عليه االبن ا وتطويره اء عليه   . . البن

ة في القطاعات          والغاية من ذلك أن     والغاية من ذلك أن      ات التطوير والتنمي ع عملي ة في القطاعات          تتحول هذه الحلقة إلى رافعة اقتصادية تسهم في دف ات التطوير والتنمي ع عملي تتحول هذه الحلقة إلى رافعة اقتصادية تسهم في دف
 .  .  االقتصادية األخرى، وزيادة العائدات االقتصادية، والدخل القومياالقتصادية األخرى، وزيادة العائدات االقتصادية، والدخل القومي

 
دان             وو  ذه البل ة له ة والتكنولوجي دان             الفرصة التي تتيحها الثورة العلمي ذه البل ة له ة والتكنولوجي ا   مجموعة عوامل     مجموعة عوامل    ثق من   ثق من   تنبتنبالفرصة التي تتيحها الثورة العلمي ا  ، منه ة   ، منه ة    حري  حري

 ..انتقال المعلومات، وسرعة االتصاالت، وغيرهاانتقال المعلومات، وسرعة االتصاالت، وغيرها
 

ا المعلومات واالتصاالت     نواحينواحي تعدد   تعدد  ويتيحويتيح  ا المعلومات واالتصاالت      تطور تكنولوجي دان  تطور تكنولوجي دان للبل ا،     للبل ا بينه اون والتنسيق فيم ا،      التع ا بينه اون والتنسيق فيم اء  التع اء لبن   لبن
د  ي آن واح ة ف ددة ومتكامل د صناعات متع ي آن واح ة ف ددة ومتكامل واحي.  .  صناعات متع واحيون وب، وت  ون اد الحاس ناعة عت مل ص ن أن تش ور يمك وب، وت   التط اد الحاس ناعة عت مل ص ن أن تش ور يمك وير  التط وير ط ط

دريب      تصميم  تصميم  االتصاالت، و االتصاالت، و مراآز  مراآز  الخدمات، و الخدمات، و يات، وتقديم   يات، وتقديم   البرمجالبرمج دريب      شبكات البيانات المتنقلة، والت ، وتصميم   ، وتصميم   التقني التقني شبكات البيانات المتنقلة، والت
 ..الصيرفة اإللكترونيةالصيرفة اإللكترونيةخدمات خدمات   وتقديموتقديم  ،،والتجارة اإللكترونيةوالتجارة اإللكترونيةالرقمي وتعريبه، الرقمي وتعريبه،  المحتوى  المحتوى طويرطوير، وت، وتاإلنترنتاإلنترنتمواقع مواقع 

 
ا   توفر عدد من الشروط،        توفر عدد من الشروط،        ت  ت  بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاال    بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاال    يتطلب  يتطلب  وو  ا   منه تثمار دعم اال دعم اال ال ال منه تثمار س ي، ي، س
اندة   ة، و ة، و ييبنية الصناع  بنية الصناع  تنظيم ال تنظيم ال التسهيالت المالية، و  التسهيالت المالية، و  وتقديم  وتقديم   اندة   مس ار مس ار االبتك ز ،  ،  اتاتاالبتك ز وتعزي درات البحث والتطوير       وتعزي درات البحث والتطوير     ق وال وال .  .  ق
 .. أساسيا  أساسيًاا ًا القطاع الخاص، والتعاون مع القطاع العام فيما يخص االستثمار والتوظيف، دور القطاع الخاص، والتعاون مع القطاع العام فيما يخص االستثمار والتوظيف، دورلمشارآةلمشارآة أن  أن  في فيشكشك

 
دان اإلسكوا             وقد  وقد    ا المعلومات واالتصاالت في بل دان اإلسكوا             ُحِصَرْت المعايير التي تحدد فعالية بناء قطاع تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت في بل ح ص ر ت  المعايير التي تحدد فعالية بناء قطاع تكنولوجي

 :: التالية التاليةبحيث تشمل المجاالتبحيث تشمل المجاالتهذه الدراسة هذه الدراسة ألغراض ألغراض 
 
ا المعلومات واالتصاالت       -١١ ا المعلومات واالتصاالت      شرآات تكنولوجي ا، آمشغلي         //الشرآات الخاصة و    الشرآات الخاصة و    : : شرآات تكنولوجي ا وبنيته ة وحجمه ا، آمشغلي         أو العام ا وبنيته ة وحجمه أو العام

 ..ج، وشرآات الخدماتج، وشرآات الخدماتاالتصاالت، ومطوري البراماالتصاالت، ومطوري البرام
 
اق و -٢٢ اق واإلنف االتاإلنف ات واالتص ا المعلوم ي تكنولوجي تثمار ف االتاالس ات واالتص ا المعلوم ي تكنولوجي تثمار ف ي: : االس وطني واألجنب تثمار ال ياالس وطني واألجنب تثمار ال راالس ر المباش ، ،  المباش

 ..والسياسات، وأحجام االستثمارات والتوجهاتوالسياسات، وأحجام االستثمارات والتوجهات
 
 .. وخطط الترويج وخطط الترويج،،التخفيضات الضريبية، وتسهيالت االستيراد والتصديرالتخفيضات الضريبية، وتسهيالت االستيراد والتصدير: : التسهيالت الحكوميةالتسهيالت الحكومية -٣٣
 
 ..أنواع الصادرات، واألسواق، والكميات، والعقباتأنواع الصادرات، واألسواق، والكميات، والعقبات: :  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتصدير منتجاتتصدير منتجات -٤٤

   دراسة تحليلية لمجاالت بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدان اإلسكوا-باء
 

 شرآات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -١
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ى ق   ة شرآات االتصاالت عل كوا بهيمن دان اإلس م بل ى ق تتس ة شرآات االتصاالت عل كوا بهيمن دان اإلس م بل ث تتس ات واالتصاالت، حي ا المعلوم اع تكنولوجي ث ط ات واالتصاالت، حي ا المعلوم اع تكنولوجي ط
ايمز شرآة          .  .  أصبح بعضها عمالقا  أصبح بعضها عمالقا   ايمز شرآة          وقد صنفت صحيفة فايننشال ت ر      ةةاإلماراتي اإلماراتي " " اتصاالت اتصاالت ""وقد صنفت صحيفة فايننشال ت ين أآب ر       ب ين أآب  شرآة    شرآة   ٥٠٠٥٠٠ ب

بيًا،                   .  .  في العالم في العالم  رة نس دان الفقي ى في البل نويًا، حت ًا ضخمة س دان اإلسكوا أرباح بيا ،                   وتحقق شرآات االتصاالت في بل رة نس دان الفقي ى في البل نويا ، حت ا  ضخمة س دان اإلسكوا أرباح وتحقق شرآات االتصاالت في بل
ة العرب ل الجمهوري ة العربمث ل الجمهوري يمنمث ورية وال ة الس يمني ورية وال ة الس ورية  .  .  ي ة الس ة العربي تثناء الجمهوري كوا، باس دان اإلس ع بل دأت جمي ورية  وب ة الس ة العربي تثناء الجمهوري كوا، باس دان اإلس ع بل دأت جمي وب

ة التجارة                     ات منظم ة التجارة                    وقطر، بتحرير قطاع االتصاالت، وإن آان بسرعات متفاوتة، وذلك بهدف التوافق مع متطلب ات منظم وقطر، بتحرير قطاع االتصاالت، وإن آان بسرعات متفاوتة، وذلك بهدف التوافق مع متطلب
 ..العالميةالعالمية

 
 وخاصة بلدان مجلس      وخاصة بلدان مجلس     ،،سكواسكواوأدى النمو المتواصل لسوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدان اإل         وأدى النمو المتواصل لسوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدان اإل          

ا المعلومات                               املة في مجال تكنولوجي وًال ش دم حل دات الشرآات التي تق ر في عائ و آبي ى نم ا المعلومات                              التعاون الخليجي، إل املة في مجال تكنولوجي وال  ش دم حل دات الشرآات التي تق ر في عائ و آبي ى نم التعاون الخليجي، إل
ة في مجال                         .  .  واالتصاالتواالتصاالت ا تتضمن أنشطة محلي دات مستوردة، ولكنه ات ومع ى برمجي ول عل ة في مجال                         وترتكز هذه الحل ا تتضمن أنشطة محلي دات مستوردة، ولكنه ات ومع ى برمجي ول عل وترتكز هذه الحل

ام األخيرة الماضية، ظهرت شرآات آبيرة لتجميع أجهزة الحاسوب          ام األخيرة الماضية، ظهرت شرآات آبيرة لتجميع أجهزة الحاسوب          وفي األعو وفي األعو .  .  تكامل النظم وترآيبها وصيانتها   تكامل النظم وترآيبها وصيانتها   
ات    .  .  في آل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر     في آل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر      ات    ولم تتمكن شرآات صناعة البرمجي ولم تتمكن شرآات صناعة البرمجي

ل أنشطتها           ا أو تحوي ى إغالقه ل أنشطتها          التقليدية من تحقيق تقدم ملموس، بل وأصيب بعضها بأزمات مالية أدت إل ا أو تحوي ى إغالقه دأت .  .  التقليدية من تحقيق تقدم ملموس، بل وأصيب بعضها بأزمات مالية أدت إل دأت وب   وب
ات                    ا، وبعملي ة المرتبطة به ال اإللكتروني ات                   األعمال البرمجية ترتبط أآثر فأآثر بإنشاء مواقع على اإلنترنت واألعم ا، وبعملي ة المرتبطة به ال اإللكتروني األعمال البرمجية ترتبط أآثر فأآثر بإنشاء مواقع على اإلنترنت واألعم

ات، إال من خالل                       .  .  تعريب البرامج العالمية  تعريب البرامج العالمية   ة للبرمجي ر في الصناعة العربي ة لتوسع آبي ات، إال من خالل                       وال تبدو الفرصة مواتي ة للبرمجي ر في الصناعة العربي ة لتوسع آبي وال تبدو الفرصة مواتي
ا هي الحال ف             ة، آم ا هي الحال ف            االرتباط بصناعة البرمجيات العالمي ة، آم ا    االرتباط بصناعة البرمجيات العالمي د وغيره ا    ي الهن د وغيره ى            .  .  ي الهن ه مصر، وتسعى إل ا أدرآت ذا م ى            وه ه مصر، وتسعى إل ا أدرآت ذا م وه

 ..تحقيقهتحقيقه
 

ات           اء تجمع د إنش ر، فوائ دة ومص ة المتح ارات العربي ل اإلم ة، مث دان العربي ض البل ت بع ات         وأدرآ اء تجمع د إنش ر، فوائ دة ومص ة المتح ارات العربي ل اإلم ة، مث دان العربي ض البل ت بع  وأدرآ
ة  .  .  لشرآات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   لشرآات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    ة  ومن األمثلة على هذه التجمعات مدينة دبي لإلنترنت والقرى الذآي ومن األمثلة على هذه التجمعات مدينة دبي لإلنترنت والقرى الذآي

ي مصر ي مصرف ذه      إال أإال أ.  .  ف رآات ه ين ش ة ب بب ضعف التفاعلي د، بس ة النضج بع ى مرحل م تصل إل ارب ل ذه التج ذه      ن ه رآات ه ين ش ة ب بب ضعف التفاعلي د، بس ة النضج بع ى مرحل م تصل إل ارب ل ذه التج ن ه
 .  .  التجمعات، وعدم تحولها إلى نموذج تجم عالتجمعات، وعدم تحولها إلى نموذج تجّمع

 
 واالستثمار في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اإلنفاق  -٢

 
ة                  ا المعلومات واالتصاالت متدني ى تكنولوجي ة                ال تزال معدالت إنفاق بلدان اإلسكوا عل ا المعلومات واالتصاالت متدني ى تكنولوجي يث ال تتجاوز     يث ال تتجاوز      بح  بح ،،ال تزال معدالت إنفاق بلدان اإلسكوا عل

ا قورنت بمتوسط             .  .   في المائة تقريبا     في المائة تقريباً   ٢٫٩٢٫٩نسبة هذا اإلنفاق من الناتج المحلي اإلجمالي        نسبة هذا اإلنفاق من الناتج المحلي اإلجمالي         ا قورنت بمتوسط             وهي نسبة منخفضة إذا م وهي نسبة منخفضة إذا م
ذي يتجاوز               المي ال ذي يتجاوز              إنفاق البلدان المتقدمة، أو حتى بالمتوسط الع المي ال ة   ٦٦إنفاق البلدان المتقدمة، أو حتى بالمتوسط الع ة    في المائ ام   .  .   في المائ ام   ففي ع ا    ٢٠٠٤٢٠٠٤ففي ع غ مجموع م ا    ، بل غ مجموع م ، بل

ات واال  ا المعلوم ى تكنولوجي ه مصر عل ات واال أنفقت ا المعلوم ى تكنولوجي ه مصر عل والي أنفقت والي تصاالت ح الي  ٢٫٤٢٫٤تصاالت ح ي اإلجم اتج المحل ن الن ط م ة فق ي المائ الي   ف ي اإلجم اتج المحل ن الن ط م ة فق ي المائ  ف
ه البحرين        ٣٣، ومجموع ما أنفقته اإلمارات العربية المتحدة نحو         ، ومجموع ما أنفقته اإلمارات العربية المتحدة نحو         ))٢٢٢٢نظر الجدول   نظر الجدول   اا(( ا أنفقت ة، ومجموع م ه البحرين         في المائ ا أنفقت ة، ومجموع م  في المائ
 .. في المائة، وهو البلد الذي يقارب المتوسط العالمي في المائة، وهو البلد الذي يقارب المتوسط العالمي٦٦
 

تثمارات   ًا، اس كوا، حالي دان اإلس ع بل هد جمي تثمارات وتش ا ، اس كوا، حالي دان اإلس ع بل هد جمي االتوتش ية لالتص ة األساس ي البني خمة ف االتض ية لالتص ة األساس ي البني خمة ف ي .  .  ض ا ف ي أم ا ف  أم
د وآخر ين بل رًا ب اوت آبي ى التف ات، فيبق ا المعلوم د وآخرقطاع تكنولوجي ين بل را  ب اوت آبي ى التف ات، فيبق ا المعلوم تثمارات الشرآات .  .  قطاع تكنولوجي م اس غ حج ي مصر، بل تثمارات الشرآات فف م اس غ حج ي مصر، بل فف

ا المعلومات واالتصاالت نحو             ا المعلومات واالتصاالت نحو            الخاصة في قطاع تكنولوجي دوالرات      ١٫٥١٫٥الخاصة في قطاع تكنولوجي ارات ال دوالرات       من ملي ارات ال ام الماضي   في ا  في ا    ))١٣(( من ملي ام الماضي   لع .  .  لع
رآات ع   دة ش تثمر ع رآات ع  وتس دة ش تثمر ع ل آي    وتس ر، مث ي مص ات ف ا المعلوم ة لتكنولوجي ل آي    المي ر، مث ي مص ات ف ا المعلوم ة لتكنولوجي ي..المي يب غ   ..ب ث تبل وفت، حي غ   إم ومايكروس ث تبل وفت، حي إم ومايكروس
ة لتصنيع الحواسيب في مصر، والتي              .  .   مليون دوالر سنويا     مليون دوالر سنوياً   ٢٠٢٠استثمارات األخيرة نحو    استثمارات األخيرة نحو     ة لتصنيع الحواسيب في مصر، والتي              وأعلنت الشرآة العربي وأعلنت الشرآة العربي

رًا من أسهمها، أ        ٢٣٢٣يبلغ رأسمالها نحو    يبلغ رأسمالها نحو     را  من أسهمها، أ         مليون دوالر وتملك مجموعة الخرافي الكويتية قسمًا آبي يبدأ    مليون دوالر وتملك مجموعة الخرافي الكويتية قسما  آبي ا س يبدأ   ن إنتاجه ا س ن إنتاجه

                                                      
 ..eg.gov.mcit.www://http: :  موقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر موقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر  ))13((
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وتقول الشرآة إن نحو     وتقول الشرآة إن نحو     .  .   في العام الذي يليه     في العام الذي يليه    ٢٠٠٢٠٠  ٠٠٠٠٠٠ جهاز حاسوب في العام األول و       جهاز حاسوب في العام األول و      ١٠٠١٠٠  ٠٠٠٠٠٠قريبا وبحدود   قريبا وبحدود   
 .. من مكونات الحاسوب ستصنع محليا  من مكونات الحاسوب ستصنع محليًاةة في المائ في المائ٤٠٤٠

 
 تيب العام لبلدان اإلسكوا وفق مستوى اإلنفاق على تكنولوجيا المعلوماتالتر  -٢٢الجدول 

 ٢٠٠٤نسبة المئوية من الناتج المحلي اإلجمالي لعام واالتصاالت بال
 

اإلنفاق من الناتج نسبة 
  (%)المحلي اإلجمالي

اإلنفاق على تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت

 )مليار دوالر(
 الناتج المحلي اإلجمالي

 المرتبةالمرتبة البلد )مليار دوالر(
 ١١ البحرين ١٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٦٫٠٠
 ٢٢ فلسطين ٤٫٤٦ ٠٫٢١ ٤٫٧١
 ٣٣ األردن ١١٫٢٠ ٠٫٥٢ ٤٫٦٤
 ٤٤ العراق ٢١٫١٠ ٠٫٨٥ ٤٫٠٣
 ٥٥  العربية المتحدةاإلمارات ٩١٫٠٠ ٢٫٨٠ ٣٫٠٨
 ٦٦ لبنان ٢١٫٧٧ ٠٫٥٨ ٢٫٦٦
 ٧٧ السعوديةالمملكة العربية  ٢٥١٫٠٠ ٦٫٢٠ ٢٫٤٧
 ٨٨ مصر ٧٥٫١٥ ١٫٧٨ ٢٫٣٧
 ٩٩ السوريةالجمهورية العربية  ٢٣٫١٣ ٠٫٥٣ ٢٫٢٩
 ١٠١٠ الكويت ٥٠٫٠٠ ١٫١٠ ٢٫٢٠
 ١١١١ عمان ٢٤٫٥٠ ٠٫٥٠ ٢٫٠٤
 ١٢١٢ قطر ٢٨٫٤٦ ٠٫٥٢ ١٫٨٣
 ١٣١٣ اليمن ١٢٫٨٣ ٠٫٢٠ ١٫٥٦
  المجموع ٦٢٥ ١٦٫٣٩ ٢،٦٢

 
 ..؛ الناتج المحلي من البنك الدولي أو المصارف المرآزية في بلدان اإلسكوا؛ الناتج المحلي من البنك الدولي أو المصارف المرآزية في بلدان اإلسكوا))مدارمدار((مرآز دراسات االقتصاد الرقمي مرآز دراسات االقتصاد الرقمي : : المصدرالمصدر

 
الم         وشهدت المملكة العربية السعودية، التي     وشهدت المملكة العربية السعودية، التي       ا المعلومات واالتصاالت في الع ر سوق لتكنولوجي ك أآب الم         تمل ا المعلومات واالتصاالت في الع ر سوق لتكنولوجي ك أآب تمل

زة       ع أجه ز لتجمي يس مرآ وب، آتأس زة الحاس ع أجه ي تجمي تثمار ف ى صعيد االس دة عل ورات عدي ي، تط زة      العرب ع أجه ز لتجمي يس مرآ وب، آتأس زة الحاس ع أجه ي تجمي تثمار ف ى صعيد االس دة عل ورات عدي ي، تط العرب
ت  رآة هيول ته ش وب، أسس ت الحاس رآة هيول ته ش وب، أسس ارد -الحاس ارد باآ ة(HP)باآ ة األمريكي ر  .  .   األمريكي رآة إيس ت ش ا أعلن ر  آم رآة إيس ت ش ا أعلن اء    (Acer)آم ا إنش ن عزمه اء  ع ا إنش ن عزمه ع

ا  ع أجهزته ا مصنع لتجمي ع أجهزته اً مصنع لتجمي ة قريب ي المملك ا   ف ة قريب ي المملك رآة.  .   ف ت ش رآةووقع ت ش ي   ووقع عودية، ف ول المتخصصة الس ي  الحل عودية، ف ول المتخصصة الس انالحل اننيس ل//نيس لأبري   أبري
وجيز     ٥٠٥٠، عقدا  بقيمة ، عقدًا بقيمة ٢٠٠٤٢٠٠٤ وجيز      مليون دوالر مع شرآة زينث تكنول ر     (Zenith Technologies) مليون دوالر مع شرآة زينث تكنول ر من أآب ر     ، التي تعتب ر من أآب ، التي تعتب

 الحاسوب في   الحاسوب في  وبموجب هذا العقد، سيصار إلى بناء مصنع ألجهزة  وبموجب هذا العقد، سيصار إلى بناء مصنع ألجهزة  .  .  الشرآات الهندية المصنعة ألجهزة الحاسوب    الشرآات الهندية المصنعة ألجهزة الحاسوب    
ى           مدينة  مدينة   ى           الرياض خالل األشهر الستة المقبلة، وبطاقة إنتاجية تصل إل از حاسو    ٥٠٥٠  ٠٠٠٠٠٠الرياض خالل األشهر الستة المقبلة، وبطاقة إنتاجية تصل إل از حاسو     جه  في الشهر، وهي        في الشهر، وهي       بب جه

ة         ة العربي وع في المنطق ذا الن ة        أآبر طاقة إنتاجية لمصنع من ه ة العربي وع في المنطق ذا الن ة من        .  .  أآبر طاقة إنتاجية لمصنع من ه تثمار في المملك ة لالس ة العام ة من        ورفعت الهيئ تثمار في المملك ة لالس ة العام ورفعت الهيئ
ة               مستوى أنشطته، وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات       مستوى أنشطته، وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات        ى تطوير البيئ ا عل ة                واالتصاالت، حيث ترآز جهوده ى تطوير البيئ ا عل  واالتصاالت، حيث ترآز جهوده

 ..االستثمارية بما يساهم في جذب االستثمارات العالميةاالستثمارية بما يساهم في جذب االستثمارات العالمية
االت،          ات واالتص ا المعلوم اع تكنولوجي ي قط رة ف تثمارات المباش ا االس االت،        أم ات واالتص ا المعلوم اع تكنولوجي ي قط رة ف تثمارات المباش ا االس ا    أم ة عنه ات موثوق ال بيان ا    ف ة عنه ات موثوق ال بيان  ف

ث   دى األردن، حي ث  إال ل دى األردن، حي و    إال ل ا نح ت قيمته و    بلغ ا نح ت قيمته ام    ٨٠٨٠بلغ ي ع ون دوالر ف ام     ملي ي ع ون دوالر ف ى      و  و..))14((٢٠٠٤٢٠٠٤ ملي ة عل ات موثوق ى    ال معلوم ة عل ات موثوق ال معلوم
ة المباشرة في قطاع االتصاالت والمعلومات                   تثمارات األجنبي د االس ة المباشرة في قطاع االتصاالت والمعلومات                  المستوى الرسمي تتيح تحدي تثمارات األجنبي د االس ام،    .  .  المستوى الرسمي تتيح تحدي ام،    وبوجه ع وبوجه ع

سكوا بتعديل قوانين االستثمار بحيث تتسق مع المعايير العالمية، وذلك من            سكوا بتعديل قوانين االستثمار بحيث تتسق مع المعايير العالمية، وذلك من            يوجد اهتمام واضح في معظم بلدان اإل      يوجد اهتمام واضح في معظم بلدان اإل      

                                                      
، إعداد جمعية شركات تقنيـة      ، إعداد جمعية شركات تقنيـة      مجتمع المعلومات في المملكة األردنية الهاشمية     مجتمع المعلومات في المملكة األردنية الهاشمية     ،  ،  ي آسيا ي آسيا بباللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر   )  )  14((

 ..E/ESCWA/ICTD/2003/11/Add.10، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣نوفمبر نوفمبر //المعلومات في األردن، تشرين الثانيالمعلومات في األردن، تشرين الثاني
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ايير منظ    دريجي لمع ق الت الل التطبي ايير منظ   خ دريجي لمع ق الت الل التطبي ة  خ ارة العالمي ة التج ة  م ارة العالمي ة التج ة      .  .  م هد حرآ ثًال، تش دة، م ة المتح ارات العربي ة      فاإلم هد حرآ ثال ، تش دة، م ة المتح ارات العربي فاإلم
ام   ل ع ا آ د إليه ة، وتف ة والمحلي ة واإلقليمي ات واالتصاالت العالمي ا المعلوم رة لشرآات تكنولوجي تثمارية آبي ام  اس ل ع ا آ د إليه ة، وتف ة والمحلي ة واإلقليمي ات واالتصاالت العالمي ا المعلوم رة لشرآات تكنولوجي تثمارية آبي اس

ل، ُيالحظ أن   .  .  عشرات الشرآات الجديدة، التي يستقر معظمها في مدينة دبي لإلنترنت   عشرات الشرآات الجديدة، التي يستقر معظمها في مدينة دبي لإلنترنت    ل، ي الحظ أن   وفي المقاب وانين تشجيع   وفي المقاب وانين تشجيع   ق ق
ة   ي الجمهوري و الحال ف ا ه ى تطوير، مثلم اج إل ة وتحت ا أصبحت قديم ة، إم دان العربي ي بعض البل تثمار ف ة  االس ي الجمهوري و الحال ف ا ه ى تطوير، مثلم اج إل ة وتحت ا أصبحت قديم ة، إم دان العربي ي بعض البل تثمار ف االس
ة السعودية،                      ة العربي ة السعودية،                     العربية السورية؛ أو تواجه عقبات في تطبيقها على أرض الواقع، مثلما هو الحال في المملك ة العربي العربية السورية؛ أو تواجه عقبات في تطبيقها على أرض الواقع، مثلما هو الحال في المملك

ق في                حيث تحاول الهيئة العامة لالستثمار تذليلها من      حيث تحاول الهيئة العامة لالستثمار تذليلها من       م العوائ ر من أه ة التي تعتب ى البيروقراطي ق في                 خالل التغلب عل م العوائ ر من أه ة التي تعتب ى البيروقراطي  خالل التغلب عل
 ..))١٥((المملكةالمملكة

 
 لتسهيالت الحكومية ا -٣

 
ر،   د وآخ ين بل كوا ب دان اإلس ات بل دمها حكوم ي تق اوت التسهيالت الت ر، تتف د وآخ ين بل كوا ب دان اإلس ات بل دمها حكوم ي تق اوت التسهيالت الت ذه   تتف ه ه ذي تؤدي دور ال د أن ال ذه بي ه ه ذي تؤدي دور ال د أن ال بي

 .  .  ا ًامحدودمحدودالتسهيالت ال يزال التسهيالت ال يزال 
 

ة  استطاعت  استطاعت    ،،يبي ة والمناطق االقتصادية الخاصةيبّية والمناطق االقتصادية الخاصةخالل الحوافز الضرخالل الحوافز الضرففي مصر مثال ، ومن     ففي مصر مثًال، ومن       ة  الحكوم ة  الحكوم ة  تهيئ تهيئ
ة  ةةبيئبيئالال ةالمؤاتي ل     المؤاتي االت، مث ات واالتص ا المعلوم اع تكنولوجي ان قط ل   الحتض االت، مث ات واالتص ا المعلوم اع تكنولوجي ان قط ة والحتض ة الذآي ة والقري ة الذآي ورو القري ورو مط  مط

انون   الالضرائب ضرائب الالالحديثة المتعلقة بقانون    الحديثة المتعلقة بقانون    أما التسهيالت   أما التسهيالت   .  .  هذا االتجاه هذا االتجاه المهمة في   المهمة في     األفكار، وهما من األمثلة   األفكار، وهما من األمثلة    د وق انون   جدي د وق جدي
تثمار      لتشجيع الش رآات األجنبية      لتشجيع الّشرآات األجنبية     ةةفرصفرصفهي تتيح   فهي تتيح   ارك  ارك  الجمالجم ى االس تثمار     عل ى االس ا المعلومات      في مصر في       في مصر في       عل ا المعلومات      قطاع تكنولوجي قطاع تكنولوجي

 ..األهدافاألهدافتلك تلك استثمارات القطاع الخاص لتحقيق استثمارات القطاع الخاص لتحقيق ات الحكومية مع ات الحكومية مع االستثماراالستثمارواالتصاالت، آما تتضافر واالتصاالت، آما تتضافر 
 

زة لتسهيل                  ادرة ممي ة، مؤخرًا، مب زة لتسهيل                وفي المملكة العربية السعودية أطلقت الحكوم ادرة ممي ة، مؤخرا ، مب زة الحاسوب      وفي المملكة العربية السعودية أطلقت الحكوم زة الحاسوب      شراء أجه شراء أجه
وتقضي هذه المبادرة، التي تمتد لفترة خمسة أعوام، بأن تساعد الحكومة األسر السعودية على شراء              وتقضي هذه المبادرة، التي تمتد لفترة خمسة أعوام، بأن تساعد الحكومة األسر السعودية على شراء              .  .  على األسر على األسر 

اتف                       اتورة اله دفع شهريًا مع ف ى أقساط مريحة ُت ا عل اتف                      مليون جهاز حاسوب، تسدد آلفته اتورة اله ى أقساط مريحة ت دفع شهريا  مع ف ا عل ق بمارآات      .  .  مليون جهاز حاسوب، تسدد آلفته ا يتعل ق بمارآات      وفيم ا يتعل وفيم
ة سوف           أجهزة الحاسوب التي سيتم شراؤها، أعلنت     أجهزة الحاسوب التي سيتم شراؤها، أعلنت      ة سوف            لجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحكومية أن األولوي  لجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحكومية أن األولوي

 ..تعطى للشرآات التي تصنع أو تجمع أجهزة الحاسوب في المملكة العربية السعوديةتعطى للشرآات التي تصنع أو تجمع أجهزة الحاسوب في المملكة العربية السعودية
 

دان  وو  ة بل دان  انضمت ثالث ة بل ي انضمت ثالث اء ف ي أعض اء ف ي  أعض كوا، وه ي   اإلس كوا، وه اناا اإلس انألردن وعم رة    ومصر ومصرألردن وعم ارة الح اق التج ى اتف رة   ، إل ارة الح اق التج ى اتف ، إل
من إط    ات ض ا المعلوم ة بتكنولوجي من إط   الخاص ات ض ا المعلوم ة بتكنولوجي ة  الخاص ارة العالمي ة التج ة  ار منظم ارة العالمي ة التج نص.  .  ار منظم نصوي ذوي ذ ه اق، اا ه اق،  االتف ذي االتف ذيال ع علي ال ع علي  وق    هه وق

ى صادرات                  في  في    ٩٥٩٥ بلدا  تستحوذ على أآثر من        بلدًا تستحوذ على أآثر من       ٦٤٦٤ ة عل اء الرسوم الجمرآي ى إلغ ة، عل ى صادرات                  المائة من التجارة العالمي ة عل اء الرسوم الجمرآي ى إلغ ة، عل المائة من التجارة العالمي
 ..))١٦(( الموقعة الموقعةوواردات منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بين هذه البلدانوواردات منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بين هذه البلدان

  المعلومات واالتصاالتتصدير منتجات تكنولوجيا  -٤
 

اهمة     ى المس ادرة عل ا ق ة صناعة تكنولوجي دان المنطق ن بل د م ي أي بل ى اآلن ف د حت ام، ال توج ه ع اهمة   بوج ى المس ادرة عل ا ق ة صناعة تكنولوجي دان المنطق ن بل د م ي أي بل ى اآلن ف د حت ام، ال توج ه ع بوج
وطني    اد ال م االقتص ي دع ة ف وطني   الفعال اد ال م االقتص ي دع ة ف ا       .  .  الفعال وي لتكنولوجي ادي حي اع اقتص اء قط ط لبن ذي يخط تثناء األردن ال ا       وباس وي لتكنولوجي ادي حي اع اقتص اء قط ط لبن ذي يخط تثناء األردن ال وباس

ة دان األخرى أي دي البل ات واالتصاالت، ال تب ةالمعلوم دان األخرى أي دي البل ات واالتصاالت، ال تب ة، توضح أي المعلوم تراتيجيات الوطني ى مستوى االس وادر عل ة، توضح أي  ب تراتيجيات الوطني ى مستوى االس وادر عل  ب
 .  .  توجه نحو تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليصبح من قطاعات التصدير في االقتصادتوجه نحو تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ليصبح من قطاعات التصدير في االقتصاد

 

                                                      
التي تواجه  التي تواجه  في لقاء مع محافظ الهيئة العامة لالستثمار، السيد عمرو الدباغ، أوضح أن البيروقراطية تعتبر من أهم العقبات                  في لقاء مع محافظ الهيئة العامة لالستثمار، السيد عمرو الدباغ، أوضح أن البيروقراطية تعتبر من أهم العقبات                    ) ) 15((

 ).).٢٠٠٥٢٠٠٥يونيو يونيو // حزيران حزيران١٣١٣الشرق األوسط الشرق األوسط ((تطوير االستثمار في المملكة وتفعيل دور الهيئة تطوير االستثمار في المملكة وتفعيل دور الهيئة 

))16  (  (htm.itapart_e/inftec_e/tratop_e/english/org.wto.www.. 
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، ي ستهلك قسم   ، ُيستهلك قسم   ))١٧((ففي المملكة العربية السعودية، وبالرغم من وجود عدة مصانع لتجميع أجهزة الحاسوب           ففي المملكة العربية السعودية، وبالرغم من وجود عدة مصانع لتجميع أجهزة الحاسوب            
ي   اج ف ذا اإلنت ن ه ر م ي  آبي اج ف ذا اإلنت ن ه ر م اورة   آبي دان المج ى البل ه إل ة من بة قليل ة وال تصدر إال نس وق المحلي اورة   الس دان المج ى البل ه إل ة من بة قليل ة وال تصدر إال نس وق المحلي اع  .  .  الس ي قط ا ف اع  أم ي قط ا ف أم

 ..(SAP)البرمجيات، فأهم الصادرات السعودية هي البرمجيات المعربة، مثل ساب البرمجيات، فأهم الصادرات السعودية هي البرمجيات المعربة، مثل ساب 
 

ا المعلومات واالتصاالت                   ا المعلومات واالتصاالت                 وفي اإلمارات العربية المتحدة مرآز إقليمي إلعادة تصدير منتجات تكنولوجي وفي اإلمارات العربية المتحدة مرآز إقليمي إلعادة تصدير منتجات تكنولوجي
ذه التجارة، تشير              .  .  طقة، وخاصة إلى إيران والعراق    طقة، وخاصة إلى إيران والعراق    إلى بلدان المن  إلى بلدان المن   ذه التجارة، تشير              وبالرغم من عدم توفر أرقام دقيقة عن حجم ه وبالرغم من عدم توفر أرقام دقيقة عن حجم ه

دوالرات  ن ال ين م ات المالي ا بمئ ى أنه راء إل ديرات الخب دوالرات تق ن ال ين م ات المالي ا بمئ ى أنه راء إل ديرات الخب ارات  وو.  .  تق ادة التصدير، تستضيف اإلم ى إع ارات  إضافة إل ادة التصدير، تستضيف اإلم ى إع إضافة إل
ر   نعا إيس ا مص وب، ومنه زة الحاس ع أجه ة لتجمي انع عالمي دة مص دة ع ة المتح ر  العربي نعا إيس ا مص وب، ومنه زة الحاس ع أجه ة لتجمي انع عالمي دة مص دة ع ة المتح    العربي

(Acer)ي.. ودي ودي يت ي ..ت ي آ ذان(DTK)آ ذان الل اورة   الل دان المج ى البل ا إل ن إنتاجهم مًا م اورة   يصدران قس دان المج ى البل ا إل ن إنتاجهم ما  م ارات .  .   يصدران قس ارات وتستضيف اإلم وتستضيف اإلم
ا في                    مًا منه ة، التي يستهلك قس ات، وخاصة العربي ات تطوير البرمجي ا في                   العربية المتحدة أيضًا بعض عملي ة، التي يستهلك قسما  منه ات، وخاصة العربي ات تطوير البرمجي لسوق  لسوق  ااالعربية المتحدة أيضا  بعض عملي

 ..المحلية ويصدر قسم آخر إلى البلدان المجاورةالمحلية ويصدر قسم آخر إلى البلدان المجاورة
 

ة   تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات جاتجاتمنتمنتويصدر األردن ويصدر األردن   ة   بقيم ون دوالر ٧٠٧٠ بقيم ون دوالر  ملي نويًا،  ملي نويا ،  س ى   س ى   إل دان  إل دان بل ل بل ل  مث ارات   مث ارات   اإلم  اإلم
ات    السعودية والواليات المتحدة    السعودية والواليات المتحدة   العربية المتحدة والمملكة العربية   العربية المتحدة والمملكة العربية    ات    األمريكية، ومعظمها برمجي ا    .  .   األمريكية، ومعظمها برمجي ة م راوح قيم ا    وتت ة م راوح قيم وتت

ين  ان ب ين يصدره لبن ان ب ات إل  ٢٠٢٠ و و١٠١٠يصدره لبن ا المعلوم ات تكنولوجي ن منتج نويًا م ون دوالر س ات إل   ملي ا المعلوم ات تكنولوجي ن منتج نويا  م ون دوالر س اون  ملي س التع دان مجل اون ى بل س التع دان مجل ى بل
االخليجي وفرنسا ا تصدره مصر .  .  الخليجي وفرنس ة م غ قيم ا تصدره مصر وتبل ة م غ قيم ات، ١٥٠١٥٠وتبل ا المعلوم ن منتجات تكنولوجي نويًا م ون دوالر س ات،  ملي ا المعلوم ن منتجات تكنولوجي نويا  م ون دوالر س  ملي

ة                .  .  ومعظمها برمجيات أيضا   ومعظمها برمجيات أيضاً   ة العربي ة                وتوجد حرآة تصدير لمنتجات  تكنولوجيا المعلومات في آل من الجمهوري ة العربي وتوجد حرآة تصدير لمنتجات  تكنولوجيا المعلومات في آل من الجمهوري
زال صغيراً           ا ال ي زال صغيرا           السورية وفلسطين، إال أن حجمه ا ال ي داً  السورية وفلسطين، إال أن حجمه دا    ج ات        .  .   ج ا في تصديرها للبرمجي دان جميعه ذه البل ابه ه ات        وتتش ا في تصديرها للبرمجي دان جميعه ذه البل ابه ه وتتش

ى قواعد               //وخصوصا البرمجيات المعربة و   وخصوصا البرمجيات المعربة و    ات المطورة عل ل التطبيق ى قواعد               أو المطورة الستخدامات السوق العربية، مث ات المطورة عل ل التطبيق أو المطورة الستخدامات السوق العربية، مث
ات  ات البيان ة       Corporation)   (Oracle أوراآل  أوراآل  شرآة  شرآة البيان ا مجموعة من الشرآات األردني ز به ة        والتي تتمي ا مجموعة من الشرآات األردني ز به ام،   .  .   والتي تتمي ام،   وبوجه ع وبوجه ع
صناعة  صناعة  في وجود  في وجود  أوال   أوًال   تتمثل    تتمثل   ،،قاعدة قوية قاعدة قوية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    نتجات  نتجات  ممتنشيط سوق تصدير    تنشيط سوق تصدير      يتطلبيتطلب

ة               ايير العالمي ة              متقدمة لتكنولوجيا المعلومات، وخاصة البرمجيات منها التي تتوافق صفاتها مع المع ايير العالمي ذه      . . متقدمة لتكنولوجيا المعلومات، وخاصة البرمجيات منها التي تتوافق صفاتها مع المع ذه    وتتطلب ه وتتطلب ه
تراتي ا من الصناعات االس رًا باعتباره ًا آبي ًا حكومي تراتيالصناعة دعم ا من الصناعات االس را  باعتباره ا  آبي ا  حكومي اءات الصناعة دعم روض أو اإلعف ك من حيث الق اءات جية، وذل روض أو اإلعف ك من حيث الق جية، وذل

ل          . . الضريبية أو التسهيالت المرتبطة بالتصديرالضريبية أو التسهيالت المرتبطة بالتصدير دان اإلسكوا، مث دعم في بعض بل ذا ال ل         وبالرغم من توفر بعض ه دان اإلسكوا، مث دعم في بعض بل ذا ال وبالرغم من توفر بعض ه
 ..األردن ومصر، يبقى غير آاف بعد إليجاد صناعة تكنولوجيا قادرة على المنافسة في األسواق الدوليةاألردن ومصر، يبقى غير آاف بعد إليجاد صناعة تكنولوجيا قادرة على المنافسة في األسواق الدولية

 
 
 
 

 اإلسكوا حسب مستوى النضج في بناء قطاع   تصنيف وترتيب بلدان -جيم
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
ا         النضج النضج وفق مستويات     وفق مستويات       ترتيب وتصنيف البلدان األعضاء في اإلسكوا     ترتيب وتصنيف البلدان األعضاء في اإلسكوا     فيما يلي   فيما يلي     اء قطاع تكنولوجي ا          في بن اء قطاع تكنولوجي  في بن

 ::المعلومات واالتصاالتالمعلومات واالتصاالت
 
ة يتسم يتسم : : األولاألول النضج النضج  مستوى مستوى  -١١ ة  بقل ا المعلومات      بقل ة لتكنولوجي ا المعلومات      عدد الشرآات المحلي ة لتكنولوجي ، وضعف  ، وضعف  واالتصاالت واالتصاالت    عدد الشرآات المحلي

 ..منتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمنتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الدور الحكومي في تقديم التسهيالت، وندرة أو غياب تصديرالدور الحكومي في تقديم التسهيالت، وندرة أو غياب تصدير

                                                      
 جهـاز خـالل عـام        جهـاز خـالل عـام       ٦٧٦٧  ٠٠٠٠٠٠قبل عامين، والذي أنتج نحو      قبل عامين، والذي أنتج نحو      ) ) HP((باكارد  باكارد  -أشهرها هو المصنع الذي أقامته شركة هيولت      أشهرها هو المصنع الذي أقامته شركة هيولت      )  )  17((

 ..، وهو رقم قررت الشركة مضاعفته في هذا العام، وهو رقم قررت الشركة مضاعفته في هذا العام٢٢٠٠٤٠٠٤
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 حجمحجم ذاتذات واالتصاالتواالتصاالت  المعلوماتالمعلوماتتكنولوجيا تكنولوجيا   فيفي  ناشئةناشئة  محليةمحلية  شرآاتشرآات  وجودوجود ب بمميتسيتس: : الثانيالثاني النضجالنضج مستوىمستوى -٢٢

تثمار  تثمار اس ديم ال     ودورودور محدود، محدود،  اس ام في تق ديم ال      حكومي محدود ومتن ام في تق ة تصدير محدودة لمنتجات      ووجود ووجود   تسهيالت، تسهيالت،  حكومي محدود ومتن ة تصدير محدودة لمنتجات     حرآ حرآ
 ..تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 
يتسم بنمو آبير في أعداد واستثمارات شرآات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  يتسم بنمو آبير في أعداد واستثمارات شرآات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    ::الثالثالثالث النضجالنضج مستوىمستوى -٣٣

ات تكنول    دير منتج ي تص ة ف ة متنامي ة، وحرآ هيالت حكومي ود تس ة، ووج ة والمحلي ة واإلقليمي ات تكنول   العالمي دير منتج ي تص ة ف ة متنامي ة، وحرآ هيالت حكومي ود تس ة، ووج ة والمحلي ة واإلقليمي ا العالمي ا وجي وجي
 ..المعلومات واالتصاالتالمعلومات واالتصاالت

 
توى  -٤٤ توى مس ج مس جالنض ع  النض ع الراب االت    : : الراب ات واالتص ا المعلوم رآات تكنولوجي ن ش ر م دد آبي ود ع م بوج االت    يتس ات واالتص ا المعلوم رآات تكنولوجي ن ش ر م دد آبي ود ع م بوج  يتس

ديم التسهيالت،                     ال في تق ر، ودور حكومي فع ديم التسهيالت،                    العالمية واإلقليمية والمحلية والتي تمتلك رأسمال آبي ال في تق ر، ودور حكومي فع دة العالمية واإلقليمية والمحلية والتي تمتلك رأسمال آبي دة وقاع ة   وقاع ة متين   متين
 ..تصاالتتصاالتواالواال  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجياتكنولوجيا  منتجاتمنتجات  صادراتصادرات منمن
 

ين  ينويب دول ويب دولالج ب  ٢٣٢٣ الج بترتي دان  ترتي دانبل ا      بل اع تكنولوجي اء قط ي بن ج ف توى النض ث مس ن حي كوا م ا    اإلس اع تكنولوجي اء قط ي بن ج ف توى النض ث مس ن حي كوا م  اإلس
 ..المعلومات واالتصاالتالمعلومات واالتصاالت

 
 الترتيب العام لبلدان اإلسكوا وفق مستوى النضج في بناء قطاع   -٢٣الجدول 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت          
 

 لمستوى األولا المستوى الثاني المستوى الثالث
 البلدالبلد  ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥
 األردناألردن      
  العربية المتحدة العربية المتحدةاإلماراتاإلمارات      
 بحرينبحرينالال      
 سوريةسوريةالجمهورية العربية الالجمهورية العربية ال      
 عراقعراقالال      
 عمانعمان      
 فلسطينفلسطين      
 قطرقطر      
 كويتكويتالال      
 لبنانلبنان      
 مصرمصر      
 السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية       
 يمنيمنالال      

  في النضجوى تتوز ع بلدان اإلسكوا وفق مس  -١١الشكل 
 بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت           
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ي       دما ف يين، تق اميين الماض الل الع كوا، خ دان اإلس ع بل ت جمي ي     وحقق دما ف يين، تق اميين الماض الل الع كوا، خ دان اإلس ع بل ت جمي ا  وحقق اع تكنولوجي اء قط ا  بن اع تكنولوجي اء قط ات بن ات المعلوم المعلوم
ى                   .  .  واالتصاالتواالتصاالت ى مستوى نضج أعل ال إل ى                   إال أن هذا التقدم لم يكن آافيًا، إال في األردن، لالنتق ى مستوى نضج أعل ال إل واقتربت مصر    واقتربت مصر    .  .  إال أن هذا التقدم لم يكن آافيا ، إال في األردن، لالنتق

امين                            ام أو ع ه خالل ع ع أن تبلغ ث، ومن المتوق رًا من مستوى النضج الثال امين                           والمملكة العربية السعودية آثي ام أو ع ه خالل ع ع أن تبلغ ث، ومن المتوق را  من مستوى النضج الثال ا  .  .  والمملكة العربية السعودية آثي ا  أم أم
ر، ف   ورية وقط ة الس ة العربي رين والجمهوري ر، ف  البح ورية وقط ة الس ة العربي رين والجمهوري ريعاً   البح ه س ع أن تبلغ اني، ويتوق توى النضج الث ن مس ت م ريعا    اقترب ه س ع أن تبلغ اني، ويتوق توى النضج الث ن مس ت م .  .  اقترب

ا زالت معظم                         ١١١١ويلخ ص الشكل   ويلّخص الشكل    ا المعلومات واالتصاالت حيث م اء تكنولوجي ة في بن ا زالت معظم                          مستويات نضج المنطق ا المعلومات واالتصاالت حيث م اء تكنولوجي ة في بن  مستويات نضج المنطق
 ..البلدان في مستوى النضج الثانيالبلدان في مستوى النضج الثاني
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 الحكومة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  -سادسا 
 

   لمحة عامة-ألف
 

 المعلومات في البلدان المتقدمة دورا  ملموسا  في تحسين أداء المؤسسات ضمن القطاعين         المعلومات في البلدان المتقدمة دورًا ملموسًا في تحسين أداء المؤسسات ضمن القطاعين        تكنولوجياتكنولوجياأدت  أدت   
تينات  ذ منتصف الس ام والخاص من تينات الع ذ منتصف الس ام والخاص من عًا  .  .  الع هد توس ات واالتصاالت ش ا المعلوم ة تكنولوجي تخدام أنظم عا   إال أن اس هد توس ات واالتصاالت ش ا المعلوم ة تكنولوجي تخدام أنظم إال أن اس

 ..ي التسعيناتي التسعيناتمنقطع النظير مع انتشار الحاسوب الشخصي في الثمانينات واإلنترنت فمنقطع النظير مع انتشار الحاسوب الشخصي في الثمانينات واإلنترنت ف
 

ات المتحدة                      دا والوالي ات المتحدة                    وظهرت أولى المحاوالت الجادة لتقديم خدمات الحكومة اإللكترونية في آل من آن دا والوالي وظهرت أولى المحاوالت الجادة لتقديم خدمات الحكومة اإللكترونية في آل من آن
ع أشكالها            ١٩٩٤١٩٩٤األمريكية في عام    األمريكية في عام     ع أشكالها            ، اللتين طّورتا استراتيجية متكاملة لتطبيق الخدمات الحكومية والتعامل بجمي : : ، اللتين طو رتا استراتيجية متكاملة لتطبيق الخدمات الحكومية والتعامل بجمي

واطن،            ى م واطن،           من حكومة إلى حكومة، من حكومة إل ى م ة ححمن   من   من حكومة إلى حكومة، من حكومة إل ة كوم ى   كوم ى إل ى موظف          إل ة إل ى موظف        شرآة، من حكوم ة إل وخالل  وخالل  .  .  ))١٨((شرآة، من حكوم
بحت  وام، أص رة أع بحت عش وام، أص رة أع فافية    عش ي للش اس األساس ة المقي ة اإللكتروني دمات الحكوم فافية     خ ي للش اس األساس ة المقي ة اإللكتروني دمات الحكوم   خ

يدة ة الرش ة واإلدارة الحكومي يدةوالفعالي ة الرش ة واإلدارة الحكومي ع أن.  .  والفعالي ع أنوم وميوم ل الحك م العم ات وحج يض النفق ومي تخف ل الحك م العم ات وحج يض النفق دف األساسي ،، تخف ان اله دف األساسي  آ ان اله  آ
ل   ،، تقديم خدمات ومعلومات أفضل للمواطنين      تقديم خدمات ومعلومات أفضل للمواطنين     لتشمللتشملداف  داف  األهاألهازدادت  ازدادت   خدمات الحكومة اإللكترونية،      خدمات الحكومة اإللكترونية،     لتطويرلتطوير ل وتقلي   وتقلي

 .. وبالتالي الحد من الحاجة إلى الخدمات الحكومية وبالتالي الحد من الحاجة إلى الخدمات الحكوميةعموما ،عمومًا،البيروقراطية البيروقراطية 
 

روري           ن الض ة، م ي الحكوم االت ف ات واالتص ا المعلوم ات تكنولوجي ة تطبيق دى فعالي اس م روري         ولقي ن الض ة، م ي الحكوم االت ف ات واالتص ا المعلوم ات تكنولوجي ة تطبيق دى فعالي اس م  ولقي
ة عملي     ة فعالي ق ودراس ات التطبي ا وراء واجه ى م ذهاب إل ة عملي    ال ة فعالي ق ودراس ات التطبي ا وراء واجه ى م ذهاب إل بة ال بة ات حوس ة ااات حوس راءات الداخلي ة إلج راءات الداخلي يم  .  .  إلج هيل تقي يم  ولتس هيل تقي ولتس

 ::التاليالتالي تصنيفها على النحو  تصنيفها على النحو جرىجرى  ،، في الحكومة في الحكومةتتالتطورات في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالالتطورات في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاال
 
 ..العامةالعامة اإلداراتاإلدارات حوسبةحوسبة -١١
 ..المعلوماتالمعلومات رقمنةرقمنة -٢٢
 ..اإللكترونيةاإللكترونية الحكومةالحكومة إلىإلى االنتقالاالنتقال خططخطط -٣٣
 ..رونيةرونيةالمشتريات عبر الوسائل اإللكتالمشتريات عبر الوسائل اإللكت -٤٤
 ..حوسبة العمليات الجمرآيةحوسبة العمليات الجمرآية -٥٥
 ..نظم حوسبة الضريبة وإدارة العائداتنظم حوسبة الضريبة وإدارة العائدات -٦٦
 

   دراسة تحليلية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحكومة-باء
 

 حوسبة اإلدارات العامة  –١
 

ة       أطلقت معظم بلدان اإلسكوا   أطلقت معظم بلدان اإلسكوا     ة        مشاريع وبرامج خاصة لحوسبة اإلدارات العام ا      ،، مشاريع وبرامج خاصة لحوسبة اإلدارات العام ا       رآزت في معظمه ى    رآزت في معظمه ى    عل  عل
اد،            ة واالقتص ي وزارات المالي ة ف بة المالي ة، والحوس ي وزارات الداخلي ة ف ة والعدلي جالت المدني بة الس اد،           حوس ة واالقتص ي وزارات المالي ة ف بة المالي ة، والحوس ي وزارات الداخلي ة ف ة والعدلي جالت المدني بة الس حوس

ديات     ات والبل ة والمحافظ ي وزارات اإلدارات المحلي دمات ف بة الخ ديات    وحوس ات والبل ة والمحافظ ي وزارات اإلدارات المحلي دمات ف بة الخ اوت مس .  .  وحوس اوت مس وتتف ة  تتوتتف ار عملي ة  ويات انتش ار عملي ويات انتش
ة      ة الوطني ات المحلي ب األولوي ر حس د وآخ ين بل بة ب ة     الحوس ة الوطني ات المحلي ب األولوي ر حس د وآخ ين بل بة ب بة .  .  الحوس بة فحوس ة    فحوس ة العربي ي الجمهوري دني ف جل الم ة    الس ة العربي ي الجمهوري دني ف جل الم الس

ل         ا أن آ فة مفاده ن فلس ق م ا ينطل ة، إنم ي المنطق بة ف ات الحوس ر عملي مل وأآب ن أش ر م ثال، يعتب ورية، م ل        الس ا أن آ فة مفاده ن فلس ق م ا ينطل ة، إنم ي المنطق بة ف ات الحوس ر عملي مل وأآب ن أش ر م ثال، يعتب ورية، م الس
ة يجب                        ة حكومي ة حوسبة ألي فعالي الي أي عملي وطني، وبالت ة يجب                       الخدمات التي سيجري تقديمها ستعتمد على الرقم ال ة حكومي ة حوسبة ألي فعالي الي أي عملي وطني، وبالت الخدمات التي سيجري تقديمها ستعتمد على الرقم ال

                                                      
ــة  )  )  18(( ــة الكندي ــة اإللكتروني ــادرة الحكوم ــوع مب ــن موض ــات ع ــن المعلوم ــد م ــة  لمزي ــة الكندي ــة اإللكتروني ــادرة الحكوم ــوع مب ــن موض ــات ع ــن المعلوم ــد م ــعلمزي ــارة الموق ــن زي ــع يمك ــارة الموق ــن زي : :  يمك

html.can_history/information/ca.gc.communication.www://http.. 
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وطن       وطن      أن تكون مبنية على الرقم ال ا، حيث                     .  .  ))١٩((ييأن تكون مبنية على الرقم ال ة تمام ة الحوسبة في مصر مختلف ل، ُيالحظ أن عملي ا، حيث                     وفي المقاب ة تمام ة الحوسبة في مصر مختلف ل، ي الحظ أن عملي وفي المقاب
ا،                  ا بينه ا،                 يجري الترآيز بالكامل على تفعيل إمكانية تبادل المعلومات ومعالجتها في الدوائر الحكومية المختلفة وفيم ا بينه يجري الترآيز بالكامل على تفعيل إمكانية تبادل المعلومات ومعالجتها في الدوائر الحكومية المختلفة وفيم

وزارات       ين ال ة ب راءات والنفاذي د اإلج ى توحي ز عل ب الترآي الي ينص وزارات      وبالت ين ال ة ب راءات والنفاذي د اإلج ى توحي ز عل ب الترآي الي ينص ارات  .  .  وبالت ي اإلم ارات  وف ي اإلم  وف
ي         ة المقيم ى خدم ي        العربية المتحدة جرت مالءمة عمليات الحوسبة لتسد الحاجة إل ة المقيم ى خدم ال،     ننالعربية المتحدة جرت مالءمة عمليات الحوسبة لتسد الحاجة إل ة قطاع األعم ال،      وتسهيل حرآ ة قطاع األعم  وتسهيل حرآ

ة،             ة اإللكتروني ة، والبواب واتير اإللكتروني ل الف رة، مث دمات المباش بة الخ ى حوس ز عل ب الترآي الي ينص ة،            وبالت ة اإللكتروني ة، والبواب واتير اإللكتروني ل الف رة، مث دمات المباش بة الخ ى حوس ز عل ب الترآي الي ينص وبالت
ة في تسهيل     وخدمات الحوسبة األخرى على مستوى البلديات، والتي تجسد فلسفة        وخدمات الحوسبة األخرى على مستوى البلديات، والتي تجسد فلسفة         ى دور الحكوم ة في تسهيل     مختلفة قائمة عل ى دور الحكوم مختلفة قائمة عل

 .  .  الخدماتالخدمات
 

رب                ات، ت رب              وعمدت البحرين إلى بناء إحدى أولى الشبكات، ضمن مشروع الشبكة الحكومية للبيان ات، ت دوائر   ططوعمدت البحرين إلى بناء إحدى أولى الشبكات، ضمن مشروع الشبكة الحكومية للبيان دوائر    ال  ال
ديل والمشارآة في                        ة التع ى إمكاني ل إل ة، ب ديل والمشارآة في                       والمؤسسات الحكومية فيها وتهدف ليس فقط إلى ربط الدوائر الحكومي ة التع ى إمكاني ل إل ة، ب والمؤسسات الحكومية فيها وتهدف ليس فقط إلى ربط الدوائر الحكومي

ة في مجال حوسبة          .  .  أآثر من جهة في وقت واحد     أآثر من جهة في وقت واحد     المعلومات بين   المعلومات بين    دة في المنطق دان الرائ ة في مجال حوسبة          وتعتبر البحرين من البل دة في المنطق دان الرائ وتعتبر البحرين من البل
 ..اإلدارات الحكوميةاإلدارات الحكومية

 
ق  .  .  واألردن هو البلد الوحيد في المنطقة الذي يملك استراتيجية متكاملة، وعلى أآثر من مستوى     واألردن هو البلد الوحيد في المنطقة الذي يملك استراتيجية متكاملة، وعلى أآثر من مستوى       ق  وقد انطل وقد انطل

ام   من فلسفة ورؤية األردن بشأن دور الحكومة اإللكترونية في      من فلسفة ورؤية األردن بشأن دور الحكومة اإللكترونية في       الي القي ام   تفعيل االنتقال إلى مجتمع المعلومات، وبالت الي القي تفعيل االنتقال إلى مجتمع المعلومات، وبالت
ددة السرعة               ددة السرعة              بعمليات الحوسبة على جميع األصعدة من خالل اتباع استراتيجية المسارات المتع ل    .  .  ))٢٠((بعمليات الحوسبة على جميع األصعدة من خالل اتباع استراتيجية المسارات المتع ل    وفي المقاب وفي المقاب

اك                           ة، وان آانت هن ة حوسبة اإلدارات المختلف ربط عملي اك                          يفتقر اليمن إلى استراتيجية واضحة أو خطة واضحة ت ة، وان آانت هن ة حوسبة اإلدارات المختلف ربط عملي يفتقر اليمن إلى استراتيجية واضحة أو خطة واضحة ت
 ..شطة الخاصة بحوسبة السجل المدني، وتحديدا  البطاقات الشخصيةشطة الخاصة بحوسبة السجل المدني، وتحديدًا البطاقات الشخصيةبعض األنبعض األن

 
ة استراتيجية واضحة                  ى رؤي ة استراتيجية واضحة                وفي ُعمان ال تزال عمليات حوسبة اإلدارات الحكومية بحاجة إل ى رؤي د أدى   .  .  وفي ع مان ال تزال عمليات حوسبة اإلدارات الحكومية بحاجة إل د أدى   وق وق

ارق            ة بف ة اإللكتروني ة الحكوم المي لجاهزي نيف الع ي التص ان  ف ب عم وط ترتي ى هب ر إل ذا األم ارق           ه ة بف ة اإللكتروني ة الحكوم المي لجاهزي نيف الع ي التص ان  ف ب عم وط ترتي ى هب ر إل ذا األم  ه
 ..))٢١((٢٠٠٤٢٠٠٤ في عام  في عام ١٢٧١٢٧ إلى المرتبة  إلى المرتبة ٢٠٠٣٢٠٠٣ في عام  في عام ٩٨٩٨ة ة  مرتبة، من المرتب مرتبة، من المرتب٢٩٢٩

 
ة في                     ة اإللكتروني ة في                   وفي المملكة العربية السعودية، وبالرغم من إصدار المرسوم الملكي الخاص بالحكوم ة اإللكتروني وفي المملكة العربية السعودية، وبالرغم من إصدار المرسوم الملكي الخاص بالحكوم

ارس //آذارآذار ارس م رى      ٢٠٠٣٢٠٠٣م ة وأخ ين منطق ذ ب ات التنفي اوت درج رًا لتف ح نظ ر واض ذ غي ع التنفي زال واق رى      ، ال ي ة وأخ ين منطق ذ ب ات التنفي اوت درج را  لتف ح نظ ر واض ذ غي ع التنفي زال واق  ، ال ي
 ..رياض تعتبر من أآثر المناطق نشاطا في عمليات الحوسبةرياض تعتبر من أآثر المناطق نشاطا في عمليات الحوسبةفي المملكة، وإن آانت الفي المملكة، وإن آانت ال

 
ات الخاصة                    ات الخاصة                  وفي المحصلة النهائية، من الواضح أن عملية حوسبة اإلدارات الحكومية تنسجم مع المتطلب وفي المحصلة النهائية، من الواضح أن عملية حوسبة اإلدارات الحكومية تنسجم مع المتطلب

ذي يجب         .  .  بكل بلد من بلدان المنطقة بغض النظر عن وجود خطة أو استراتيجية واضحة              بكل بلد من بلدان المنطقة بغض النظر عن وجود خطة أو استراتيجية واضحة               ام اآلخر ال ذي يجب         واألمر اله ام اآلخر ال واألمر اله
و  ه ه ه ب و التنوي ه ه ه ب ة،  التنوي رات محلي د خب ى ي ة، تجري عل بة اإلدارات الحكومي ات حوس ة عملي ن آاف م تك ة،  أن معظم، إن ل رات محلي د خب ى ي ة، تجري عل بة اإلدارات الحكومي ات حوس ة عملي ن آاف م تك أن معظم، إن ل

ة السعودية                      ة العربي ة السورية ومصر والمملك ة العربي ة السعودية                     وخصوصًا في آل من األردن والجمهوري ة العربي ة السورية ومصر والمملك ة العربي ذا األمر    .  .  وخصوصا  في آل من األردن والجمهوري ذا األمر    وه وه
ى مت                           ادرة عل رات ق وين خب اء ذاتي وتك وين اآتف ه يساعد في تك بة، إال أن ة الحوس ى مت                          يبطئ عملي ادرة عل رات ق وين خب اء ذاتي وتك وين اآتف ه يساعد في تك بة، إال أن ة الحوس ة      يبطئ عملي ة تطوير عملي ة      ابع ة تطوير عملي ابع

 ..الحوسبةالحوسبة

                                                      
ـ يمكـن   يمكـن   لمزيد مـن المعلومـات حـول مشـروع أتمتـة السـجل المـدني                لمزيد مـن المعلومـات حـول مشـروع أتمتـة السـجل المـدني                )  )  19((  ـ زي civilaffair.www://http-: : ارة الموقـع  ارة الموقـع  زي

10=php&ID.news_detail=ar&page=php?lang.index/04sf/sy.gov.moi.. 
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aspx.MoICT_program_overview/MoICT/jo.gov.moict.www://http.. 

ــد مــن المعلومــ)  )  21((  ــد مــن المعلومــلمزي ــع لمزي ــارة الموق ــة، يمكــن زي ــة الحكومــة اإللكتروني ــع ات عــن التصــنيف العــالمي لجاهزي ــارة الموق ــة، يمكــن زي ــة الحكومــة اإللكتروني : : ات عــن التصــنيف العــالمي لجاهزي
asp.4egovernment/org.unpan.www://http.. 
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 رقمنة المعلومات  -٢

 
ة              ة            هناك صلة مباشرة بين عملية رقمنة المعلومات وعملية حوسبة اإلدارات الحكومي ة المعلومات    .  .  هناك صلة مباشرة بين عملية رقمنة المعلومات وعملية حوسبة اإلدارات الحكومي ة المعلومات    فرقمن فرقمن

واطنين          واطنين         تهدف إلى تفعيل التبادل اإللكتروني للبيانات واستخدامها وإتاحتها للم ات،        .  .  تهدف إلى تفعيل التبادل اإللكتروني للبيانات واستخدامها وإتاحتها للم ة المعلوم ة رقمن اس عملي ات،        ولقي ة المعلوم ة رقمن اس عملي ولقي
اس م اس ميجب قي ة  يجب قي ة ورقمن ل اإلدارات الحكومي ة لعم راءات الداخلي ي اإلج تخدم ف ي ُتس ات الت ة المعلوم توى رقمن ة  س ة ورقمن ل اإلدارات الحكومي ة لعم راءات الداخلي ي اإلج تخدم ف ي ت س ات الت ة المعلوم توى رقمن س

 .  .  لمستخدمين مباشرةلمستخدمين مباشرةللالمعلومات المتاحة المعلومات المتاحة 
 

ة المت      ارات العربي ن األردن واإلم ل م ك آ ة المت    وتمل ارات العربي ن األردن واإلم ل م ك آ ورية    ححوتمل ة الس ة العربي رين والجمهوري ورية    دة والبح ة الس ة العربي رين والجمهوري  دة والبح
ين          والمملكة العربية السعودية خططا  وإجراءا    والمملكة العربية السعودية خططًا وإجراءا      ))٢٢((ومصرومصر ين          ت عملية لرقمنة السجالت المدنية والمالية الستخدامها ب ت عملية لرقمنة السجالت المدنية والمالية الستخدامها ب

وتنصب معظم الجهود الحالية في هذه البلدان على إصدار البطاقة الشخصية أو الوطنية             وتنصب معظم الجهود الحالية في هذه البلدان على إصدار البطاقة الشخصية أو الوطنية             .  .  اإلدارات الحكومية فقط  اإلدارات الحكومية فقط  
 .  .  الذآية والتي تتضمن معلومات السجل المدنيالذآية والتي تتضمن معلومات السجل المدني

 
م      ،، من المؤسسات االقتصادية    من المؤسسات االقتصادية   لمستخدمين، سواء من األفراد أم    لمستخدمين، سواء من األفراد أم    للوإتاحة المعلومات مباشرة    وإتاحة المعلومات مباشرة      دليل األه م       هو ال دليل األه  هو ال

ة    ة الرقمن ى نجاح عملي ة   عل ة الرقمن ى نجاح عملي ذا          .  .  عل ة في ه ة متقدم ة المتحدة والبحرين ومصر مرتب ارات العربي وأ آل من اإلم ذا          وتتب ة في ه ة متقدم ة المتحدة والبحرين ومصر مرتب ارات العربي وأ آل من اإلم وتتب
ر        ات وأآث ن المعلوم ر م دم الكثي خمة وتق ة ض ة إلكتروني وفر بواب ة، إذ ت دان المنطق ائر بل ى س ال عل ر       المج ات وأآث ن المعلوم ر م دم الكثي خمة وتق ة ض ة إلكتروني وفر بواب ة، إذ ت دان المنطق ائر بل ى س ال عل  المج

ن  ن م ة٧٠٠٧٠٠م ة مختلف ة خدم ة مختلف دمات     وتتموتتم.  .   خدم ن الخ رة م ة آبي ي أتاحت مجموع اهرة الت ة الق ال محافظ ذا المج ي ه ز ف دمات     ي ن الخ رة م ة آبي ي أتاحت مجموع اهرة الت ة الق ال محافظ ذا المج ي ه ز ف ي
 .  .  والمعلومات المرقمنةوالمعلومات المرقمنة

 
ة                ة الوطني ى المعلومات بواسطة البطاق ط الخدمات وسّهلت الحصول عل ة              أما البحرين فقامت برقمنة ورب ة الوطني ى المعلومات بواسطة البطاق ط الخدمات وسه لت الحصول عل أما البحرين فقامت برقمنة ورب
امال           .  .  الذآيةالذآية امال           ومن خالل هذه البطاقة يمكن القيام بمعظم اإلجراءات، من إنهاء المع ى سحب     ومن خالل هذه البطاقة يمكن القيام بمعظم اإلجراءات، من إنهاء المع ى سحب     ت الرسمية وصوال إل ت الرسمية وصوال إل

ة،            ة،           وإيداع المبالغ في الحسابات المصرفية، إضافة إلى توفير معلومات أخرى خاصة بالمستخدم من خالل البطاق وإيداع المبالغ في الحسابات المصرفية، إضافة إلى توفير معلومات أخرى خاصة بالمستخدم من خالل البطاق
ك وزارة الصناعة والتجارة          .  .  مثل المستوى التعليمي والسجل الصحي للمستخدم، وغير ذلك       مثل المستوى التعليمي والسجل الصحي للمستخدم، وغير ذلك        ك وزارة الصناعة والتجارة          إضافة إلى ذلك، تمل إضافة إلى ذلك، تمل

ات      ع المعلوم من جمي ة تتض ة متكامل ات     بواب ع المعلوم من جمي ة تتض ة متكامل ديم       بواب ة تق ى إمكاني افة إل ة، إض امالت التجاري ة بالمع ة والخاص ديم       الالزم ة تق ى إمكاني افة إل ة، إض امالت التجاري ة بالمع ة والخاص الالزم
ة وتسجيل الشرآات           د الرخص التجاري ل تجدي ة وتسجيل الشرآات          مجموعة آبيرة من الخدمات المباشرة مث د الرخص التجاري ل تجدي اك مشروع    .  .  مجموعة آبيرة من الخدمات المباشرة مث را هن اك مشروع    وأخي را هن وأخي
 ..لربط البطاقة اإللكترونية بجواز السفر اإللكتروني بعد أن جرى ربطها برخصة القيادةلربط البطاقة اإللكترونية بجواز السفر اإللكتروني بعد أن جرى ربطها برخصة القيادة

 
ة   ارات العربي ي اإلم ة وف ارات العربي ي اإلم دمات      وف ات والخ ديم المعلوم ال تق ي مج دة ف دان الرائ ن البل ي م ي ه دة، الت دمات       المتح ات والخ ديم المعلوم ال تق ي مج دة ف دان الرائ ن البل ي م ي ه دة، الت  المتح

دمات          وفير الخ ال ت ي مج مولية ف ا ش اوالت وأآثره م المح ن أه ي م اآم دب ة مح ر رقمن ة، تعتب دمات         اإللكتروني وفير الخ ال ت ي مج مولية ف ا ش اوالت وأآثره م المح ن أه ي م اآم دب ة مح ر رقمن ة، تعتب  اإللكتروني
ة  ائية والقانوني ة القض ائية والقانوني ر      .  .  القض وانين والتش ايا والق ع القض ة لجمي به الكامل ة ش و الرقمن ة ه ذه التجرب ز ه ا يمي ر      وم وانين والتش ايا والق ع القض ة لجمي به الكامل ة ش و الرقمن ة ه ذه التجرب ز ه ا يمي يعات يعات وم

ع محاآم                       ا يجعل موق ة مم ة البحثي ع محاآم                      واألحكام، إضافة إلى رقمنة مجموعة آبيرة من الدراسات والمعلومات القانوني ا يجعل موق ة مم ة البحثي واألحكام، إضافة إلى رقمنة مجموعة آبيرة من الدراسات والمعلومات القانوني
دا، التي تسمح           .  .  دبي من المواقع المتميزة جدا     دبي من المواقع المتميزة جداً     ة ج ات المتقدم ي من العملي ع محاآم دب دا، التي تسمح           وتعتبر عملية الرقمنة لموق ة ج ات المتقدم ي من العملي ع محاآم دب وتعتبر عملية الرقمنة لموق

افظة على سرية المعلومات الخاصة بالقضايا والمحاآمات            افظة على سرية المعلومات الخاصة بالقضايا والمحاآمات            آبر قدر ممكن من المعلومات العامة، والمح      آبر قدر ممكن من المعلومات العامة، والمح      أأبإعطاء  بإعطاء  
 ..))٢٣(( رفيع من األداء رفيع من األداءىىالجارية، مما يدل على مستوالجارية، مما يدل على مستو

                                                      
ولمزيد من المعلومـات    ولمزيد من المعلومـات    .  .  يتضمن مشروع حوسبة الوزارات مجموعة من التطبيقات التي تهدف إلى رفع األداء الحكومي            يتضمن مشروع حوسبة الوزارات مجموعة من التطبيقات التي تهدف إلى رفع األداء الحكومي            )  )  22(( 

وبالنسبة إلى الجمهورية العربية سـورية، أشـير إلـى موقـع            وبالنسبة إلى الجمهورية العربية سـورية، أشـير إلـى موقـع            .  .  erp/eg.gov.mcit.www://phtt: : يمكن زيارة صفحة المشروع على الموقع     يمكن زيارة صفحة المشروع على الموقع     
 ..مشروع أتمتة السجل المدني في مرجع سابقمشروع أتمتة السجل المدني في مرجع سابق

يتضمن الموقع إضافة إلى مجموعة من الخدمات معلومات قانونية خاصة بقانون إمارة دبي وقوانين اإلمـارات العربيـة                  يتضمن الموقع إضافة إلى مجموعة من الخدمات معلومات قانونية خاصة بقانون إمارة دبي وقوانين اإلمـارات العربيـة                  )  )  23((
 ..ae.gov.djd.www://http: : ولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقعولمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع.  .  اجع القانونية العربية والدوليةاجع القانونية العربية والدوليةالمتحدة، ومجموعة مميزة من المرالمتحدة، ومجموعة مميزة من المر
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ة                  ع اإلعالمي ة                وإضافة إلى عملية رقمنة المعلومات على المستوى الحكومي، يجب التنويه بأن بعض المواق ع اإلعالمي وإضافة إلى عملية رقمنة المعلومات على المستوى الحكومي، يجب التنويه بأن بعض المواق

ومن أهم هذه المواقع    ومن أهم هذه المواقع    .  .  منة المعلومات منة المعلومات  في رفع مستوى عملية رق      في رفع مستوى عملية رق     شبه الحكومية أو غير الحكومية قد ساهمت أيضا        شبه الحكومية أو غير الحكومية قد ساهمت أيضاً       
ائًال من المعلومات     .  .  ))٢٤((موقع الجزيرة وموقع األهرام وموقع شبكة المكتبات المصرية     موقع الجزيرة وموقع األهرام وموقع شبكة المكتبات المصرية      ًا ه ائال  من المعلومات     وهذه المواقع توفر آم ا  ه وهذه المواقع توفر آم

يح                ات، تت يح               اإلعالمية والبحثية المرقمنة، وهي وان لم تكن تصب مباشرة في خانة الجهود الحكومية لرقمنة المعلوم ات، تت اإلعالمية والبحثية المرقمنة، وهي وان لم تكن تصب مباشرة في خانة الجهود الحكومية لرقمنة المعلوم
 .. ال باس به من المعلومات الهامة ال باس به من المعلومات الهامةللمستخدمين قدرا للمستخدمين قدرًا

 
 خطط االنتقال إلى الحكومة اإللكترونية  –٣

 
ط أو          ع خط يمن بوض راق وال ورية والع ة الس ة العربي تثناء الجمهوري ة، باس دان المنطق ع بل ت جمي ط أو        قام ع خط يمن بوض راق وال ورية والع ة الس ة العربي تثناء الجمهوري ة، باس دان المنطق ع بل ت جمي قام
املة      .  .  جيات خاصة بالحكومة اإللكترونية   جيات خاصة بالحكومة اإللكترونية   يياستراتاسترات املة      وقد وضعت الجمهورية العربية السورية استراتيجية ش ال  وقد وضعت الجمهورية العربية السورية استراتيجية ش ال  لالنتق لالنتق

دى  دراسة  دراسة  الالإلى الحكومة اإللكترونية، إال إنها ما زالت قيد   إلى الحكومة اإللكترونية، إال إنها ما زالت قيد    دى  ل درجها في        ل ع أن ت ا للتخطيط، ومن المتوق ة العلي درجها في        الهيئ ع أن ت ا للتخطيط، ومن المتوق ة العلي الهيئ
رة ية العاش ة الخمس رةالخط ية العاش ة الخمس ة   .  .  الخط ة لوضع خط وير اإليطالي ا والتط ع وزارة التكنولوجي ًا م راق اتفاق ع الع ذلك، وّق ة   وآ ة لوضع خط وير اإليطالي ا والتط ع وزارة التكنولوجي ا  م راق اتفاق ذلك، وق ع الع وآ

 ..))٢٥((يتيح عند االنتهاء من تطبيقه خدمات من المستوى الرفيعيتيح عند االنتهاء من تطبيقه خدمات من المستوى الرفيعلالنتقال إلى الحكومة اإللكترونية، والذي سلالنتقال إلى الحكومة اإللكترونية، والذي س
 

ة   دان المنطق ي بل دة ف ن أشمل الخطط المعتم ة م ة اإللكتروني ى الحكوم ال إل ر خطة األردن لالنتق ة وتعتب دان المنطق ي بل دة ف ن أشمل الخطط المعتم ة م ة اإللكتروني ى الحكوم ال إل ر خطة األردن لالنتق .  .  وتعتب
ى المجتمع                    ال إل يًا في االنتق ة محورًا أساس ة اإللكتروني ى المجتمع                   والسبب الرئيسي في ذلك هو اعتبار األردن لدور الحكوم ال إل يا  في االنتق ة محورا  أساس ة اإللكتروني والسبب الرئيسي في ذلك هو اعتبار األردن لدور الحكوم

 ..رقمي واقتصاد المعرفةرقمي واقتصاد المعرفةالال
 

ة    ل المرتب ة وهي تحت ة عالي ى مرتب ة إل ة اإللكتروني ى الحكوم ال إل توى االنتق ي البحرين، وصل مس ة  وف ل المرتب ة وهي تحت ة عالي ى مرتب ة إل ة اإللكتروني ى الحكوم ال إل توى االنتق ي البحرين، وصل مس وف
تعداد                .  .  األولى من حيث الجاهزية   األولى من حيث الجاهزية    ا واالس ى جاهزيته تعداد                ومن المهم اإلشارة هنا إلى أن اهتمام البحرين بالمحافظة عل ا واالس ى جاهزيته ومن المهم اإلشارة هنا إلى أن اهتمام البحرين بالمحافظة عل

ا  دا به ة ح ة اإللكتروني دمات الحكوم وير خ ا لتط دا به ة ح ة اإللكتروني دمات الحكوم وير خ ود   لتط ى ضمان وج ادرة عل رامج ق ة بب ا التعليمي دعيم مناهجه ى ت ود    إل ى ضمان وج ادرة عل رامج ق ة بب ا التعليمي دعيم مناهجه ى ت  إل
 ..خبرات محلية قادرة على تطوير خدمات الحكومة اإللكترونيةخبرات محلية قادرة على تطوير خدمات الحكومة اإللكترونية

 
ام       ددت ع ة وح ة اإللكتروني ا الخاصة بالحكوم ادة صياغة خطته عودية بإع ة الس ة العربي ام     وقامت المملك ددت ع ة وح ة اإللكتروني ا الخاصة بالحكوم ادة صياغة خطته عودية بإع ة الس ة العربي وقامت المملك
 .  .  ))٢٦((ا الصعيدا الصعيد أقصى لتنفيذ المشاريع األساسية الخاصة على هذ أقصى لتنفيذ المشاريع األساسية الخاصة على هذ موعدا  موعدًا٢٠٠٨٢٠٠٨

 
ة وبعض الخدمات                    ة وبعض الخدمات                  وتشكل عمان حالة خاصة، إذ إنها تملك خطة متقدمة لالنتقال إلى الحكومة اإللكتروني وتشكل عمان حالة خاصة، إذ إنها تملك خطة متقدمة لالنتقال إلى الحكومة اإللكتروني

اني             اني            المتوفرة على اإلنترنت، مثل موقع بلدية مسقط وموقع مجلس المناقصات العم ولكن ال توجد أي مؤشرات        ولكن ال توجد أي مؤشرات        .  .  المتوفرة على اإلنترنت، مثل موقع بلدية مسقط وموقع مجلس المناقصات العم
 ..ات الحكومية العمانية باالستراتيجيةات الحكومية العمانية باالستراتيجيةواضحة عن مدى تقدم هذه الخدمات أو مدى التزام اإلدارواضحة عن مدى تقدم هذه الخدمات أو مدى التزام اإلدار

ة ٢٤٢٤ويبين الجدول   ويبين الجدول     ة  الترتيب العام لبلدان اإلسكوا وفق مستوى جاهزيتها لالنتقال إلى الحكومة اإللكتروني .  .   الترتيب العام لبلدان اإلسكوا وفق مستوى جاهزيتها لالنتقال إلى الحكومة اإللكتروني
 . .  الجدول الزمني لخطط االنتقال إلى الحكومة اإللكترونية في بلدان مجلس التعاون الخليجي الجدول الزمني لخطط االنتقال إلى الحكومة اإللكترونية في بلدان مجلس التعاون الخليجي٢٥٢٥آما يبين الجدول آما يبين الجدول 

 
 ٢٠٠٤ية بلدان اإلسكوا لالنتقال إلى الحكومة اإللكترونية في عام   جاهز-٢٤الجدول 

 

                                                      
 ..asp.homepage_a/eg.gov.idsc.library.www://http: : موقع شبكة المكتبات المصريةموقع شبكة المكتبات المصرية)  )  24((

 ..tdocumen/en/idabc/int.eu.europa://http/2277/339: : لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقعلمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع)  )  25((

يجب التنويه بأن المملكة العربية السعودية وضعت مشروع إعداد االستراتيجية والخطة التنفيذيـة للحكومـة اإللكترونيـة              يجب التنويه بأن المملكة العربية السعودية وضعت مشروع إعداد االستراتيجية والخطة التنفيذيـة للحكومـة اإللكترونيـة              )  )  26((
 ..sa.gov.egov.www://http: : لمزيد من المعلومات عن هذا المشروع يمكن زيارة الموقعلمزيد من المعلومات عن هذا المشروع يمكن زيارة الموقع.  .  ضمن خطة واحدةضمن خطة واحدة
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 البلدالبلد الترتيب ضمن بلدان اإلسكوا الترتيب العالمي
 البحرينالبحرين ١ ٤٦
  العربية المتحدة العربية المتحدةاإلماراتاإلمارات ٢ ٦٠
 األردناألردن ٣ ٦٨
 لبنانلبنان ٤ ٧٤
 قطرقطر ٥ ٨٠
 السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية  ٦ ٩٠
 الكويتالكويت ٧ ١٠٠
 العراقالعراق ٨ ١٠٣
 ع مانُعمان ٩ ١٢٧
 مصرمصر ١٠ ١٣٦
 سوريةسوريةالجمهورية العربية الالجمهورية العربية ال ١١ ١٣٧
 اليمناليمن ١٢ ١٥٤

 فلسطينفلسطين غير محدد غير محدد
 

 ..asp.4egovernment/org.unpan.www://http  ::٢٠٠٤٢٠٠٤ تقرير األمم المتحدة لتقييم جاهزية الحكومات اإللكترونية لعام تقرير األمم المتحدة لتقييم جاهزية الحكومات اإللكترونية لعام : : المصدرالمصدر

 
 ية في بلدان مجلس التعاون الخليجي  خطط االنتقال إلى الحكومة اإللكترون-٢٥الجدول 

 
)ج(الجهة االستشارية/المزود اإلنفاق على المشروع لغاية 

 )ب(تاريخ اإلنجاز بالدوالر
التاريخ النهائي 

 )أ(المحدد
المرحلة الحالية 
 البلدالبلد من التنفيذ

IBM/Microsoft البحرينالبحرين ٣٣المرحلة المرحلة  ٢٠٠٥٢٠٠٥نهاية نهاية  ١٥٠ 
Microsoft الكويتالكويت ٢٢المرحلة المرحلة  ٢٠٠٧٢٠٠٧نهاية نهاية  ٤٥٠ 

Gartner Consulting عمانعمان ١١المرحلة المرحلة  ٢٠٠٨٢٠٠٨نهاية نهاية  ٢٥٠ 
Bearing Point (Barents 
Group) 

 قطرقطر ٣٣المرحلة المرحلة  ٢٠٠٥٢٠٠٥نهاية نهاية  ٢٠٠

IBM/Microsoft السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية  ١١المرحلة المرحلة  ٢٠٠٨٢٠٠٨نهاية نهاية  ٥ ٠٠٠ 
IBM العربية المتحدة العربية المتحدةاإلماراتاإلمارات ٢٢المرحلة المرحلة  ٢٠٠٦٢٠٠٦نهاية نهاية  ١ ٠٠٠  

 
دار ((دراسات االقتصاد الرقمي       دراسات االقتصاد الرقمي       مرآز   مرآز   : : المصدرالمصدر دار م ران                  ))م اون الخليجي حزي دان مجلس التع ة في بل ة اإللكتروني ر السنوي الصادر عن الحكوم ران                  ، التقري اون الخليجي حزي دان مجلس التع ة في بل ة اإللكتروني ر السنوي الصادر عن الحكوم و  //، التقري و  يوني يوني
٢٠٠٥٢٠٠٥.. 

 
 ..تشير التواريخ إلى توفر خدمات الحكومة اإللكترونية األساسية، على األقلتشير التواريخ إلى توفر خدمات الحكومة اإللكترونية األساسية، على األقل ))أأ(( ::اتاتمالحظمالحظ

 
 .. توفر الخدمات اإللكترونية األساسية يتطلب الوصول إلى خدمات أآثر وإنفاق أآبر توفر الخدمات اإللكترونية األساسية يتطلب الوصول إلى خدمات أآثر وإنفاق أآبر،،))مدارمدار((تقدير مرآز دراسات االقتصاد الرقمي تقدير مرآز دراسات االقتصاد الرقمي  ))بب(( 

 
ل  ))جج((  ة مث ة اإللكتروني اريع الحكوم ي مش اهمين اآلخرين ف د من المس ل يوجد العدي ة مث ة اإللكتروني اريع الحكوم ي مش اهمين اآلخرين ف د من المس م .  .  Dell و وHP ووOracle وو  SUNيوجد العدي ود أه ذا العم م يوضح ه ود أه ذا العم يوضح ه
 ..االستشاريةاالستشارية//الجهات المنفذةالجهات المنفذة

 
 التزود عبر الوسائل اإللكترونية  –٤

 
ة     ائل اإللكتروني تريات بالوس رى المش ة   تج ائل اإللكتروني تريات بالوس رى المش يتج ي ف ة       ف ارات العربي ي اإلم ة ف ات الحكومي ن المؤسس د م ة       العدي ارات العربي ي اإلم ة ف ات الحكومي ن المؤسس د م  العدي

وم               ع تجاري دوت آ ر موق وم              المتحدة، وخاصة في دبي، عب ع تجاري دوت آ ر موق ة ألنشطة             ”tejari.com“المتحدة، وخاصة في دبي، عب ة مكمل ة تجاري ر بواب ذي يعتب ة ألنشطة              ال ة مكمل ة تجاري ر بواب ذي يعتب  ال
دوائر         وامتدت أنشطة تجاري دوت آوم إلى عدة بلدان عربية أخرى، منها األ           وامتدت أنشطة تجاري دوت آوم إلى عدة بلدان عربية أخرى، منها األ           .  .  الشراءالشراء دأت بعض ال دوائر         ردن، حيث ب دأت بعض ال ردن، حيث ب

 ..الحكومية باستخدامهاالحكومية باستخدامها
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.  .  بوابة موحدة ووحيدة لعرض مشتريات إمارة دبي    بوابة موحدة ووحيدة لعرض مشتريات إمارة دبي    آآ  ٢٠٠٠٢٠٠٠في عام   في عام   " " تجاريتجاري""وجرى تطوير سوق موقع     وجرى تطوير سوق موقع      
ع تجاري في              ة السعودية لتطوير موق ة العربي اق المملك ع اتف ع تجاري في             وقام هذا الموقع بتوسيع رقعة نشاطه من خالل توقي ة السعودية لتطوير موق ة العربي اق المملك ع اتف وقام هذا الموقع بتوسيع رقعة نشاطه من خالل توقي

 .  .  يةيةالمملكة العربية السعودالمملكة العربية السعود
 

ة،          ر الشبكات اإللكتروني دان اإلسكوا عب ة لبل ة عن مشتريات الجهات الحكومي وفر معلومات دقيق ة،        وال تت ر الشبكات اإللكتروني دان اإلسكوا عب ة لبل ة عن مشتريات الجهات الحكومي وفر معلومات دقيق وال تت
 ..لكنها ال تشكل سوى نسبة ضئيلة من المشتريات اإلجماليةلكنها ال تشكل سوى نسبة ضئيلة من المشتريات اإلجمالية

 
ا، إن وجدت،   ى مواقعه ة بعرض المناقصات والعروض عل ات الحكومي وزارات والجه وم بعض ال ا، إن وجدت، وتق ى مواقعه ة بعرض المناقصات والعروض عل ات الحكومي وزارات والجه وم بعض ال وتق

يلة أساسية إلجراء المشتريات    ولكن بشكل مكمل لعملية ولكن بشكل مكمل لعملية  يلة أساسية إلجراء المشتريات     اإلعالن عن طلب المشتريات وليس آوس ة   .  .   اإلعالن عن طلب المشتريات وليس آوس ة   ومن األمثل ومن األمثل
 ..))٢٧((على ذلك موقع مجلس مناقصات عمان الذي يعرض جميع المناقصات المطروحةعلى ذلك موقع مجلس مناقصات عمان الذي يعرض جميع المناقصات المطروحة

 
 حوسبة العمليات الجمرآية  –٥

 
وام     ة أع ن خمس ر م ذ أآث ة من ات الجمرآي ي للبيان ام اآلل ان النظ ن األردن ولبن ل م ك آ وام   يمل ة أع ن خمس ر م ذ أآث ة من ات الجمرآي ي للبيان ام اآلل ان النظ ن األردن ولبن ل م ك آ رى . . يمل د ج رى  وق د ج  وق

ائي             ائي            بالتعاون مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنم ة        .  .  بالتعاون مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنم درس آل من الجمهوري ة        وت درس آل من الجمهوري وت
ه أيضا         ه أيضا        العربية السورية والعراق تطبيق ذا النظام، في إطار مشروع                    .  .  العربية السورية والعراق تطبيق ة تطبيق ه درس فلسطين أيضًا إمكاني ذا النظام، في إطار مشروع                    وت ة تطبيق ه درس فلسطين أيضا  إمكاني وت

الحلول               متكامل إلدارة العمليات الجمرآية، يجري تنفيذه ب      متكامل إلدارة العمليات الجمرآية، يجري تنفيذه ب       اون التقني المختصة ب ة للتع ة األلماني الحلول               التعاون مع الوآال اون التقني المختصة ب ة للتع ة األلماني التعاون مع الوآال
 ..))28((، فسيوفر خدمات تخليص جمرآية راقية، فسيوفر خدمات تخليص جمرآية راقيةنظامنظاموإذا ما ط بق هذا الوإذا ما ُطبق هذا ال.  .  االستراتيجيةاالستراتيجية

 
ام        اد نظ ت باعتم ان والكوي رين وُعم ن البح ل م ت آ ي، قام اون الخليج س التع دان مجل ق ببل ا يتعل ام      وفيم اد نظ ت باعتم ان والكوي رين وع م ن البح ل م ت آ ي، قام اون الخليج س التع دان مجل ق ببل ا يتعل وفيم

ال"" المرس ي  ""مرس ياإللكترون ه  اإللكترون ذي طورت ه   ال ذي طورت كل          ال رة بش اطق الح ة المن ي لخدم ارة دب ي أم ارك ف وانئ والجم رة الم كل         دائ رة بش اطق الح ة المن ي لخدم ارة دب ي أم ارك ف وانئ والجم رة الم دائ
 ..ويوفر هذا النظام آليات متطورة إلنجاز جميع أعمال التخليص والتوثيق والدفع اإللكترونيويوفر هذا النظام آليات متطورة إلنجاز جميع أعمال التخليص والتوثيق والدفع اإللكتروني.  .  ))٢٩((أساسيأساسي

 
 نظم حوسبة الضريبة وإدارة العائدات  -٦

 
ة الضرائب و     دمات جباي امال إلدارة خ ا متك ك األردن ومصر نظام ة الضرائب و   يمل دمات جباي امال إلدارة خ ا متك ك األردن ومصر نظام ة   يمل الل بواب ن خ دفع م دمات ال ة   خ الل بواب ن خ دفع م دمات ال خ

دفع                 ة ال ات وعملي ديم البيان ات تق ا إجراء عملي دفع                إلكترونية يمكن من خالله ة ال ات وعملي ديم البيان ات تق ا إجراء عملي اد          .  .  إلكترونية يمكن من خالله اون مع االتح اد          وتعمل فلسطين، بالتع اون مع االتح وتعمل فلسطين، بالتع
ا             ة له ا            األوروبي، على تطوير نظام خاص بإدارة الضرائب ووضع القوانين الناظم ة له ة اآلن ال توجد أي         .  .  األوروبي، على تطوير نظام خاص بإدارة الضرائب ووضع القوانين الناظم ة اآلن ال توجد أي         ولكن لغاي ولكن لغاي

ة    ن جباي ؤولة ع ة أو وزارة مس ة   هيئ ن جباي ؤولة ع ة أو وزارة مس ا هيئ رائب وإداراته ا  الض رائب وإداراته ام     .  .   الض ذا النظ وير ه طينية تط لطة الفلس ر الس ام     وتعتب ذا النظ وير ه طينية تط لطة الفلس ر الس  وتعتب
 .  .  من األولويات األساسية آونه سيساهم في رفع مستوى الدخل الحكومي الناتج من الضرائبمن األولويات األساسية آونه سيساهم في رفع مستوى الدخل الحكومي الناتج من الضرائب

 
وزارا     ر ال ن أآث ان م ي لبن ة ف ر وزارة المالي وزارا   وتعتب ر ال ن أآث ان م ي لبن ة ف ر وزارة المالي ي    تتوتعتب الوزارات ف ة ب بة مقارن ال الحوس ي مج دمًا ف ي     تق الوزارات ف ة ب بة مقارن ال الحوس ي مج دما  ف  تق
ة ةالمنطق اً وتشرع حاوتشرع حا.  .  المنطق ة الضرائب إلكتروني ام لجباي ي تطوير نظ ًا ف ا  لي ة الضرائب إلكتروني ام لجباي ي تطوير نظ ا  ف ورية .  .  لي ة الس ة العربي ت الجمهوري ا زال ورية وم ة الس ة العربي ت الجمهوري ا زال وم

ة اإلصالح                               ام من عملي ه آجزء ه ذي ينظر إلي ا الضريبي ال ة المحوسبة إلدارة نظامه ة اإلصالح                              تبحث عن أفضل األنظم ام من عملي ه آجزء ه ذي ينظر إلي ا الضريبي ال ة المحوسبة إلدارة نظامه تبحث عن أفضل األنظم
 .  .  المالي وسياسة االنفتاح على اقتصاد السوقالمالي وسياسة االنفتاح على اقتصاد السوق

                                                      
 ..om.gov.tenderboard.www://http/: :  العماني العمانيالمناقصاتالمناقصاتموقع مجلس موقع مجلس )  )  27((

    : : ومراحل تطبيقه في البلدان المذكورة، يمكـن زيـارة الموقـع          ومراحل تطبيقه في البلدان المذكورة، يمكـن زيـارة الموقـع             اآللي للبيانات الجمركية    اآللي للبيانات الجمركية   النظامالنظاملمزيد من المعلومات حول     لمزيد من المعلومات حول     )  )  28((
asp.countrydb/org.asycuda.www://http  .  .          ومن الجدير ذكره أن هذا النظام قد تم تطويره من قبل          ومن الجدير ذكره أن هذا النظام قد تم تطويره من قبل    UNCTAD) )     تحـدة  تحـدة  مـؤتمر األمـم الم    مـؤتمر األمـم الم

 ..))للتجارة والتنميةللتجارة والتنمية

 ..com.emirsal.www://http  ::دائرة الموانئ والجماركدائرة الموانئ والجمارك  ) ) 29((
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 منها ضرائب على الدخل الشخصي، وتفرض ضريبة          منها ضرائب على الدخل الشخصي، وتفرض ضريبة         أيأييفرض  يفرض  أما بلدان مجلس التعاون الخليجي، فال       أما بلدان مجلس التعاون الخليجي، فال        

ى      .  .  موحدة على جميع الرسوم الجمرآية    موحدة على جميع الرسوم الجمرآية     ة الضرائب عل ة جباي ى      وفي قطاع الخدمات، تقوم البلديات المختصة بعملي ة الضرائب عل ة جباي وفي قطاع الخدمات، تقوم البلديات المختصة بعملي
زءًا       ا ج ادق، باعتباره اعم والفن ياحي آالمط اع الس ي القط ة ف دمات المقدم ل الخ دمات، مث زءا       الخ ا ج ادق، باعتباره اعم والفن ياحي آالمط اع الس ي القط ة ف دمات المقدم ل الخ دمات، مث  الخ

 ..لتي تفرضها البلدياتلتي تفرضها البلدياتمن الرسوم العامة الخدمية امن الرسوم العامة الخدمية ا
 

 تطبيقات  في النضج مستوى وفقسكوا  اإل بلدان  تصنيف وترتيب-جيم
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحكومة

 
يم مستوى نضج           ٢٠٠٣٢٠٠٣ لعام    لعام    التقليدي  التقليدي  مالمح مجتمع المعلومات    مالمح مجتمع المعلومات   اعت مد في اعُتمد في   ة لتقي اييس نوعي يم مستوى نضج            على مق ة لتقي اييس نوعي دان    على مق دان    بل  بل

ة  ، وذلك، وذلكلومات واالتصاالت في الحكومة   لومات واالتصاالت في الحكومة    تطبيقات تكنولوجيا المع    تطبيقات تكنولوجيا المع   اإلسكوا من حيث  اإلسكوا من حيث   ة   نظرا لعدم توفر مؤشرات آمي  نظرا لعدم توفر مؤشرات آمي
ار   بعض البلدان بعض البلدانشهدتهاشهدتها التطورات التي  التطورات التي أخذأخذوعند وعند .  .   عملية التقييم عملية التقييمإجراءإجراءآافية يمكن من خاللها    آافية يمكن من خاللها     ار   في االعتب ّددت  ، ،  في االعتب ح د دت  ُح

 ..))٢٦٢٦انظر الجدول انظر الجدول  ( (مستويات النضج األربعة على النحو التاليمستويات النضج األربعة على النحو التالي
 

 اليمنولسطين فوالعراق : مستوى النضج األول  -١
 

م  ميتس حة أو   يتس تراتيجية واض ود اس دم وج حة أو بع تراتيجية واض ود اس دم وج عفبع عفبض ة بض ات للحكوم ود تطبيق دم وج ع ع ق، م ي التطبي ة  ف ات للحكوم ود تطبيق دم وج ع ع ق، م ي التطبي  ف
 .. وضعف في عمليات الرقمنة وضعف في عمليات الرقمنة،،اإللكترونيةاإللكترونية

 
 مصر الجمهورية العربية السورية وع مان والكويت و: مستوى النضج الثاني  -٢

  السعودية والمملكة العربية
 

ة توفر توفر اضحة مع بطء في التنفيذ، و اضحة مع بطء في التنفيذ، و جود استراتيجية و  جود استراتيجية و  بوبويتسم  يتسم    ة بعض عمليات الحكومة اإللكتروني ة  ،،بعض عمليات الحكومة اإللكتروني ة   ورقمن  ورقمن
 ..بعض المعلومات واإلجراءاتبعض المعلومات واإلجراءات

 
 لبنانو دة والبحرين وقطرحواإلمارات العربية المتاألردن : مستوى النضج الثالث  -٣

 
م   م يتس دم   بوبويتس ذ متق الم وتنفي تراتيجية واضحة المع ود اس دم   ج ذ متق الم وتنفي تراتيجية واضحة المع ود اس وفر  و و،،ج وفر ت دمات المتقد ت ن الخ ة م دمات المتقد مجموع ن الخ ة م ى  مجموع ة عل ى  م ة عل م

 .. والخدمات والخدماتالمعلوماتالمعلوماتعملية رقمنة عملية رقمنة في في    عال  عاٍلىىاإلنترنت مع مستواإلنترنت مع مستو
 
 

 )مع إمكانية اعتبار دبي تنتمي إلى هذه المستوى(ال يوجد : مستوى النضج الرابع  -٤
 

ع المستويات  تقديمتقديموو، ، جود استراتيجية واضحة ومنفذة   جود استراتيجية واضحة ومنفذة   بوبويتسم  يتسم    ع المستويات   خدمات على جمي ع الخدمات    ،، خدمات على جمي ة جمي ع الخدمات     ورقمن ة جمي  ورقمن
 .. من خدمات الحكومة اإللكترونية من خدمات الحكومة اإللكترونيةمستوى راقمستوى راقوو  ،،األساسيةاألساسية

 
 النضج في تطبيقات  ى  الترتيب العام لبلدان اإلسكوا وفق مستو-٢٦الجدول 

  الحكومة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في             
 

 المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث
 البلد ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥
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 اإلمارات العربية المتحدة      
 بحرينال      
 سوريةالجمهورية العربية ال      
 عراقال      
 عمان      
 فلسطين      

 قطر      
 كويتال      

 لبنان      
 مصر      
 السعوديةالمملكة العربية       
 منالي      

 
  في تطبيقات جالنض  بلدان اإلسكوا وفق مستوىتوز ع  -١٢الشكل 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحكومة               
 

 
 

ى   ى وعل ر ترتيب وعل دم تغي ن ع رغم م ر ترتيب ال دم تغي ن ع رغم م دانال دانبل توى النضجبل ي مس ة ف توى النضج المنطق ي مس ة ف ن  المنطق ي انتقلت م تثناء قطر الت ن ، باس ي انتقلت م تثناء قطر الت ، باس
ة المت   ووبر األردن   بر األردن   تعتتعت  مستوى النضج الثاني إلى مستوى النضج الثالث،      مستوى النضج الثاني إلى مستوى النضج الثالث،       ة المت   اإلمارات العربي ى     حةحة مرش   مرش  دةدةح ح اإلمارات العربي ال إل ى      لالنتق ال إل  لالنتق

ترات            في   في    الرابع    الرابع    النضج  النضج مستوىمستوى ذ االس ى تنفي ة العمل عل ة نظرا لجدي ترات            غضون أعوام قليل ذ االس ى تنفي ة العمل عل ة نظرا لجدي ة   ييغضون أعوام قليل ة   جيات الخاصة بالحكوم جيات الخاصة بالحكوم
ة     ة    اإللكترونية ورقمنة اإلدارات الحكومي بتها  اإللكترونية ورقمنة اإلدارات الحكومي بتها   وحوس ل آل من مصر و       وو.  .   وحوس ع أن تنتق ل آل من مصر و       يتوق ع أن تنتق ة   يتوق ة العربي ة   المملك ة العربي السعودية  السعودية  المملك

ى ا ى اإل ثإل توى الثال ثلمس توى الثال ة  ، و، ولمس ى الحكوم ال إل ق الخطط الخاصة باالنتق ى تطبي ل عل ام والعم تمر االهتم ة  خاصة إذا اس ى الحكوم ال إل ق الخطط الخاصة باالنتق ى تطبي ل عل ام والعم تمر االهتم خاصة إذا اس
ا          في  في   إلى اإلسراع     إلى اإلسراع     الجمهورية العربية السورية    الجمهورية العربية السورية   تحتاجتحتاجوو.  .  اإللكترونيةاإللكترونية ة التي من خالله ا          اعتماد االستراتيجية الوطني ة التي من خالله اعتماد االستراتيجية الوطني

ى     ج أعل توى نض ى مس ل إل ن أن تنتق ى    يمك ج أعل توى نض ى مس ل إل ن أن تنتق زال . . يمك زال  وال ت طين وال ت طينفلس يمنفلس يمن وال ن    ت ت وال ر م ان الكثي ن   واجه ر م ان الكثي  واجه
ة          أمين البني ا ت ة         المصاعب التي يجب التغلب عليها قبل الشروع في تطبيق خدمات الحكومة اإللكترونية، ومن أهمه أمين البني ا ت المصاعب التي يجب التغلب عليها قبل الشروع في تطبيق خدمات الحكومة اإللكترونية، ومن أهمه

املة ،،األساسية الالزمة األساسية الالزمة  املة  ووضع استراتيجية ش ة   لتطوير  لتطوير  ووضع استراتيجية ش ة   الخدمات اإللكتروني ة آكل   وو  ،، الخدمات اإللكتروني ة آكل   الخدمات الحكومي ويظهر  ويظهر  .  .  الخدمات الحكومي
دان التي انتقل           ١٢١٢الشكل  الشكل   دان التي انتقل            زيادة في عدد البل زال ثال                 زيادة في عدد البل ا ال ت اني والثالث بينم ى مستوى النضج الث زال ثال                ت إل ا ال ت اني والثالث بينم ى مستوى النضج الث ة ت إل ة ث دان   ث دان بل  في    في   بل

 .  .   األول األولججضضالنالنمستوى مستوى 
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 يمالتعل في واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات تطبيقات  -سابعا 
 

   لمحة عامة-ألف
 

ا      ،  ،  للمعرفةللمعرفةتكنولوجيا المعلومات هي أداة     تكنولوجيا المعلومات هي أداة       تج منه ا      فهي تنتج المعرفة وتن تج منه ذه التكنولوجي        شك   شك  والوال  . . فهي تنتج المعرفة وتن ذه التكنولوجي        في أن ه ا ا  في أن ه
ة      في تاريخها منذ  في تاريخها منذ   من أهم التطورات التي حققتها الحضارة اإلنسانية          من أهم التطورات التي حققتها الحضارة اإلنسانية         هيهي راع الطباعة اآللي ة       اخت راع الطباعة اآللي اب    وإذاوإذا.  .   اخت ان الكت اب     آ ان الكت    آ
و وه ة   ه ورة الطباع ه ث ذي قدمت ي ال اتج األساس ة    الن ورة الطباع ه ث ذي قدمت ي ال اتج األساس و  ،، الن ووه ذا،   وه ا ه ى يومن م حت يم األه ذا،    أداة التعل ا ه ى يومن م حت يم األه   أداة التعل
اعلي  التعاون التعاونهوهوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذي قدمته الذي قدمته لناتج األساسي  لناتج األساسي  فافا اعلي  التف داع األساسية  وهو وهو   ،، التف داع األساسية   أداة اإلب .  .   أداة اإلب

درة     فحسب،  فحسب،  من المعلومات الجاهزة لالستخدام من المعلومات الجاهزة لالستخداموافرةوافرة آمية    آمية   إتاحةإتاحةفميزة اإلنترنت األساسية ال تتمثل في       فميزة اإلنترنت األساسية ال تتمثل في        ل في الق درة     ب ل في الق  ب
 .. وتوحيد جهود اآلالف والماليين وتوحيد جهود اآلالف والماليينوالتعاونوالتعاونضد ضد التعاالتعاعلى على 

 
ه   وو  د ذات ا بح ا قائم ة منتج د أصبحت المعرف ه   ق د ذات ا بح ا قائم ة منتج د أصبحت المعرف رد  و و،،ق د مج م تع رد ل د مج م تع ادي،   أداة منف أداة منفل اج االقتص ابقة لإلنت لة س ادي،  ص اج االقتص ابقة لإلنت لة س ص

اعي فقط                   يس االجتم اج االقتصادي ول اعي فقط                  وأصبح إنتاج المعرفة جزءا ال يتجزأ من النت يس االجتم اج االقتصادي ول دان .  .  وأصبح إنتاج المعرفة جزءا ال يتجزأ من النت دان فالبل ة أصبحت     فالبل ة أصبحت      المتقدم  المتقدم
ي   اتج المعرف دير الن ى تص د عل ي  تعتم اتج المعرف دير الن ى تص د عل ات ،،تعتم ات ومعلوم ن اختراع ات  م ات ومعلوم ن اختراع ية   آآ  ،، م ات األساس دير المنتج ى تص ا عل ية   اعتماده ات األساس دير المنتج ى تص ا عل اعتماده

 ..األخرى المكونة القتصادهااألخرى المكونة القتصادها
 

ذلك   . . ))٥٥   اإلطار   اإلطار  نظر نظر اا((  يةيةوالمؤسسات التعليم والمؤسسات التعليم   لية اإلنتاج المعرفي في المدارس    لية اإلنتاج المعرفي في المدارس    عمعموتبدأ  وتبدأ    ذلك ول  ال يمكن ألي      ال يمكن ألي     ول
ة      وة عامل ي بق ذا أن تكتف رنا ه ي عص ة ف ة     أّم وة عامل ي بق ذا أن تكتف رنا ه ي عص يما   أم ة ف ا، ال س ة بالتكنولوجي ر ملم يما   غي ا، ال س ة بالتكنولوجي ر ملم ات  إإووغي ا المعلوم ج تكنولوجي ات  ن دم ا المعلوم ج تكنولوجي ن دم

ة            ة           واالتصاالت في العملية التعليمية من شأنه أن يسرع تهيئ تقبل المن    ظروف ظروف واالتصاالت في العملية التعليمية من شأنه أن يسرع تهيئ تقبل المن     المس دمج       .  .  تجتج المس ة ال اس عملي دمج       ويمكن قي ة ال اس عملي ويمكن قي
 ::هذه من خالل المحاور التاليةهذه من خالل المحاور التالية

 
 ..التعلم اإللكترونيالتعلم اإللكتروني -١١
 ..مشاريع المدارس اإللكترونيةمشاريع المدارس اإللكترونية -٢٢
 ..الجامعات االفتراضيةالجامعات االفتراضية -٣٣
 

   التعلم مدى الحياة-٥اإلطار 
 

الء شأن الفكرة التي  التوظيف، وبالتالي إعنية مدى الحياة هو تعزيز المواطنة النشطة وإمكاالتعلممن الهدف الرئيسي  
 .  تنادي بمجتمع منفتح يتيح للناس، في مختلف مراحل حياتهم، فرص التعلم الرفيع النوعية

 
التين    الحوافزالحوافزلو اختلفت   لو اختلفت   وووهذا الهدف صحيح في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء حتى            وهذا الهدف صحيح في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء حتى              ين الح التين     ب ين الح دان  .  .   ب دان  فالبل فالبل

يمكن يمكن وهذه القوى   وهذه القوى   املة تستطيع أن تكيف مهاراتها بسرعة حسب الضرورات،         املة تستطيع أن تكيف مهاراتها بسرعة حسب الضرورات،         المتقدمة هي في سياق تكنولوجي يتطلب قوى ع       المتقدمة هي في سياق تكنولوجي يتطلب قوى ع       
ة     وو.  .  لتعليم والتدريب المستمرين   لتعليم والتدريب المستمرين   بابا  تكوينهاتكوينها دان النامي ة     البل دان النامي ى تطوير     البل اج إل ى تطوير     تحت اج إل ا البشرية    تحت ا البشرية     موارده ا       موارده يعها وتعزيزه ديثها وتوس ا       وتح يعها وتعزيزه ديثها وتوس ، ،  وتح

 ..المستمرينالمستمرينحه لها التعليم والتدريب حه لها التعليم والتدريب يي، وهذا ما يت، وهذا ما يتوآذلك استيعاب وفهم التكنولوجيات الجديدةوآذلك استيعاب وفهم التكنولوجيات الجديدة
 

ة          وبينما ترآز وبينما ترآز   ة           البلدان المتقدمة على المهارات الجديدة، ال بد للبلدان النامي دة     ززي ي  الترآ  الترآ  البلدان المتقدمة على المهارات الجديدة، ال بد للبلدان النامي ارات األساسية والجدي ى المه دة      عل ارات األساسية والجدي ى المه .  .   عل
ان الحصول    وو  ،، فجوة المعرفة داخل أي مجتمع  فجوة المعرفة داخل أي مجتمع ولسدولسدوفي الحالتين، يشكل التعلم مدى الحياة فرصة للتنمية البشرية        وفي الحالتين، يشكل التعلم مدى الحياة فرصة للتنمية البشرية         ان الحصول    يضمن إمك يضمن إمك

ذات        .  .  ر، وبالتالي تحقيق مشارآة متواصلة في مجتمعي المعلومات والمعرفة        ر، وبالتالي تحقيق مشارآة متواصلة في مجتمعي المعلومات والمعرفة        على التعليم باستمرا  على التعليم باستمرا   ا، وبال ذات        ومن شأن التكنولوجي ا، وبال ومن شأن التكنولوجي
ة    أجهزة الحاسوبأجهزة الحاسوبتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والشبكات، و  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والشبكات، و   دان النامي يح للبل ة     الشخصي، ووسائط اإلعالم التقليدية، أن تت دان النامي يح للبل  الشخصي، ووسائط اإلعالم التقليدية، أن تت

 ..لعاملةلعاملة قواها ا قواها افي صفوففي صفوففرصا  قيمة لتعزيز القدرات الكامنة فرصًا قيمة لتعزيز القدرات الكامنة 
 

ين            ين          وهذه األداة تحل أيضًا مشاآل المسافة والزمن وتوفر المدربين والمعلم ة لإلذاعة      . . وهذه األداة تحل أيضا  مشاآل المسافة والزمن وتوفر المدربين والمعلم ة الصين المرآزي ة لإلذاعة       وتشكل جامع ة الصين المرآزي  وتشكل جامع
 .. النامية، وال سيما بلدان اإلسكوا النامية، وال سيما بلدان اإلسكوا للبلدان للبلدانوالتلفزة، في هذا الصدد، مثاال  مفيداوالتلفزة، في هذا الصدد، مثاًال مفيدا

______________ 
 ..E/ESCWA/ICTD/2005/1، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥يناير يناير // آانون الثاني آانون الثاني٤٤، ، مؤشرات مجتمع المعلوماتمؤشرات مجتمع المعلومات، ، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا: : مصدرمصدرالال

 يم لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلة  دراسة تحليلي-باء
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تعلم اإللكترو     اهيم ال داخل مف تعلم اإللكترو   نظرا لت اهيم ال داخل مف د،  وو، ، ني ني نظرا لت تعلم عن بع د،  ال تعلم عن بع تعلم االفترا  ال تعلم االفتراوال ة ضي ضي وال دارس اإللكتروني ة ، والم دارس اإللكتروني   ،،، والم

ى النحو           ،، استخدامها للداللة على بعضها     استخدامها للداللة على بعضها    يجرييجريفاهيم التي   فاهيم التي   وغيرها من الم  وغيرها من الم   ا عل ز بينه م التميي ى النحو            فمن المه ا عل ز بينه م التميي وار   فمن المه وار   ال ا   دد ال ا    فيم  فيم
 ..يلييلي
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.  .   أو اإلآسترانت  أو اإلآسترانت تت اإلنتران  اإلنتران ممعملية توزيع محتوى التعليم من خالل بنية شبكية سواء آانت اإلنترنت أ  عملية توزيع محتوى التعليم من خالل بنية شبكية سواء آانت اإلنترنت أ  هو  هو   

ي  تعلم اإللكترون ي ولل تعلم اإللكترون انولل اننمط ياننمط يان رئيس تعل: :  رئيس تعلال زاال زام المت زمن  منمنم المت ي ال ي تجري ف دريب الت ات الت ى عملي ير إل ذي يش زمن   ال ي ال ي تجري ف دريب الت ات الت ى عملي ير إل ذي يش  ال
اعلو       هم ويتف وا دروس دد، ليتلق ت مح ي وق بكة ف ة بالش ث يتصل الطلب ي، حي اعلو      الحقيق هم ويتف وا دروس دد، ليتلق ت مح ي وق بكة ف ة بالش ث يتصل الطلب ي، حي يين  ااالحقيق م االفتراض ع زمالئه يين   م م االفتراض ع زمالئه  م

ة       يجري يجري بوقت محدد، وإنما    بوقت محدد، وإنما    الذي ال يرتبط    الذي ال يرتبط      ،، والتعلم غير المتزامن    والتعلم غير المتزامن   بحضور مدرسين افتراضيين؛  بحضور مدرسين افتراضيين؛   رات زمني ة        في فت رات زمني  في فت
ة ةمختلف ث مختلف ث ، حي تطيع، حي تطيعيس دون   اا  يس اؤون، وب ت يش ي أي وق ة ف ادة العلمي ى الم ة الوصول إل دون   لطلب اؤون، وب ت يش ي أي وق ة ف ادة العلمي ى الم ة الوصول إل ين أو حضورحضورلطلب ين أو  مدرس  مدرس
 ..زمالءزمالء

 
ة                           اره جزءًا من العملي ي، باعتب تعلم اإللكترون ديم أو تطوير ال ة                         وقد اهتمت بلدان المنطقة بوضع خطط لتق اره جزءا  من العملي ي، باعتب تعلم اإللكترون ديم أو تطوير ال وقد اهتمت بلدان المنطقة بوضع خطط لتق
دة      ومن األمثلة على تلك البلدان األردن ومصر اللتان تملكان بر         ومن األمثلة على تلك البلدان األردن ومصر اللتان تملكان بر         .  .  ةةييالتعليمالتعليم ة جي دة      نامجا واضحا وخطة تطبيقي ة جي ففي  ففي  .  .  نامجا واضحا وخطة تطبيقي

اون مع مجموعة من المؤسسات المصرية وشرآة                       ات، بالتع ا المعلوم اون مع مجموعة من المؤسسات المصرية وشرآة                      مصر تقوم وزارة االتصاالت وتكنولوجي ات، بالتع ا المعلوم مصر تقوم وزارة االتصاالت وتكنولوجي
ا                ا               سيسكو، بتنظيم برنامج التعلم اإللكتروني للمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام تكنولوجي سيسكو، بتنظيم برنامج التعلم اإللكتروني للمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام تكنولوجي

ة        المعلومات واالتصاالت عبر ال   المعلومات واالتصاالت عبر ال    ة الذآي ة        مرآز التنافسي للتعليم اإللكتروني في القري ة الذآي الي      .  .  مرآز التنافسي للتعليم اإللكتروني في القري يم الع الي      وآانت وزارة التعل يم الع وآانت وزارة التعل
ة   ة ببعضها وإتاح ط المؤسسات األآاديمي ا بهدف رب ي للدراسات العلي تعلم اإللكترون ز ال ادرة مرآ د أطلقت مب ة  ق ة ببعضها وإتاح ط المؤسسات األآاديمي ا بهدف رب ي للدراسات العلي تعلم اإللكترون ز ال ادرة مرآ د أطلقت مب ق

ات ي الجامع ي ف تعلم اإللكترون اتال ي الجامع ي ف تعلم اإللكترون يم بر.  .  ال ة والتعل ك، أطلقت وزارة التربي ى ذل يم بروإضافة إل ة والتعل ك، أطلقت وزارة التربي ى ذل ي وإضافة إل تعلم اإللكترون ًا لل ي نامج تعلم اإللكترون ا  لل نامج
 من مناهج المرحلة اإلعدادية      من مناهج المرحلة اإلعدادية      تعليميا   تعليمياً  منهجا   منهجاً ٢٢٢٢ مدرسة إعدادية ويشمل      مدرسة إعدادية ويشمل     ٧٧  ٧٠٠٧٠٠للمرحلة االبتدائية، يضم أآثر من      للمرحلة االبتدائية، يضم أآثر من      

الوزارة   تتعلى مخدم شبكة اإلنتران   على مخدم شبكة اإلنتران    الوزارة    الخاص ب ر من          .  .  ))٣٠(( الخاص ب ر من          وأتيحت أيضًا خدمات اإلنترنت ألآث سة  سة   مدر مدر٢٥٢٥  ٦٠٠٦٠٠وأتيحت أيضا  خدمات اإلنترنت ألآث
 ..عبر االتصال الهاتفيعبر االتصال الهاتفي

 
 أطلقت مبادرة التعلم اإللكتروني، باعتبارها جزءا  من مشروع تطوير التربية نحو االقتصاد                أطلقت مبادرة التعلم اإللكتروني، باعتبارها جزءًا من مشروع تطوير التربية نحو االقتصاد               وفي األردن وفي األردن  

ام    ي ع دأ ف ذي ب ي ال ام   المعرف ي ع دأ ف ذي ب ي ال ات    ٢٠٠٢٢٠٠٢المعرف دارس والجامع توى الم ى مس ي عل تعلم اإللكترون وفير ال ى ت دف إل ات    ، ويه دارس والجامع توى الم ى مس ي عل تعلم اإللكترون وفير ال ى ت دف إل ، ويه
ذا الصعيد               .  .  وبمسارين متوازيين وبمسارين متوازيين  ى ه ة عل ذا الصعيد               وقد حقق األردن إنجازات هام ى ه ة عل ط        إذإذوقد حقق األردن إنجازات هام ى رب ط         توصل إل ى رب ر من      توصل إل ر من     أآث   ١١  ٢٠٠٢٠٠أآث

ل    ن أص ة م ل   مدرس ن أص ة م ابر      ٣٣  ٢٠٠٢٠٠مدرس تحداث مخ ة، واس دارس الوطني بكة الم ة بش ة حكومي ابر       مدرس تحداث مخ ة، واس دارس الوطني بكة الم ة بش ة حكومي   مدرس
ن     ر م ي أآث وب ف ن    الحاس ر م ي أآث وب ف روع   ٢٢  ٥٠٠٥٠٠الحاس الق المش ذ انط ة من روع    مدرس الق المش ذ انط ة من ل األردن    .  .   مدرس ات، توص توى الجامع ى مس ل األردن    وعل ات، توص توى الجامع ى مس  وعل

ا بشبكة ا               اف ضوئية، ووصلها جميع ا بشبكة ا              إلى ربط  الجامعات الخاصة والعامة ما عدا واحدة بشبكة ألي اف ضوئية، ووصلها جميع وطني   إلى ربط  الجامعات الخاصة والعامة ما عدا واحدة بشبكة ألي يم ال وطني   لتعل يم ال لتعل
 .  .  التي ساهمت بتوفير التعليم عن بعد في بعض الجامعاتالتي ساهمت بتوفير التعليم عن بعد في بعض الجامعات

 
بكة            اق الش ة اتف ت مظل ي تح تعلم اإللكترون تراتيجية لل ؤخرا اس عت م ورية، فوض ة الس ة العربي ا الجمهوري بكة           أم اق الش ة اتف ت مظل ي تح تعلم اإللكترون تراتيجية لل ؤخرا اس عت م ورية، فوض ة الس ة العربي ا الجمهوري أم

ة من المؤسسات الع                 (Medforist)األوروبية المتوسطية   األوروبية المتوسطية    ة والعلمي رات األآاديمي ى إشراك الخب ة من المؤسسات الع                  التي تهدف إل ة والعلمي رات األآاديمي ى إشراك الخب ة،   التي تهدف إل ة،  لمي لمي

                                                      
ــيم لعــام  )  )  30(( ــيم، مؤشــرات إنجــاز التعل ــة والتعل ــيم لعــام  مصــر، وزارة التربي ــيم، مؤشــرات إنجــاز التعل ــة والتعل ــع٢٠٠٤٢٠٠٤مصــر، وزارة التربي ــى الموق ــع، التفاصــيل متاحــة عل ــى الموق  : : ، التفاصــيل متاحــة عل

org.emoe.1www./www://http.. 
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وطني                    تويين ال ى المس ع المعلومات عل وطني                   وتدريب الخبرات المحلية، وتوسيع الشبكات الوطنية، وتوسيع قاعدة توزي تويين ال ى المس ع المعلومات عل وتدريب الخبرات المحلية، وتوسيع الشبكات الوطنية، وتوسيع قاعدة توزي
 ..))٣١((واإلقليميواإلقليمي

 
ة   ة العربي دأت المملك ة وب ة العربي دأت المملك ي ااوب ات واالتصاالت ف ا المعلوم دمج تكنولوجي امج طموح ل إطالق برن ي لسعودية ب ات واالتصاالت ف ا المعلوم دمج تكنولوجي امج طموح ل إطالق برن لسعودية ب

ون ونصف طالب          حاسو  حاسو ٤١٤١  ٠٠٠٠٠٠عملية التدريس من خالل توفير أآثر من        عملية التدريس من خالل توفير أآثر من         ون ونصف طالب         ب ليستخدمها أآثر من ملي وإضافة  وإضافة  .  .  ب ليستخدمها أآثر من ملي
وفير             ى ت ل إل ى التوص دف إل ا يه روعًا وطني ز مش د العزي ن عب د اهللا ب ك عب ق المل ك، أطل ى ذل وفير            إل ى ت ل إل ى التوص دف إل ا يه روعا  وطني ز مش د العزي ن عب د اهللا ب ك عب ق المل ك، أطل ى ذل  إل

 .  .  ))٣٢((حاسوب واحد لكل عشرة طالبحاسوب واحد لكل عشرة طالب
 

ات، وتشرف                دارس والجامع ي بشموله الم ات، وتشرف              ويتميز مشروع برنامج العراق للتعلم اإللكترون دارس والجامع ي بشموله الم ه  ويتميز مشروع برنامج العراق للتعلم اإللكترون ه  علي االت  علي االت  وآ وآ
 .  .   المتحدة، ولكنه ما زال في مراحله األولى المتحدة، ولكنه ما زال في مراحله األولىاألمماألمم

 
ديم                    ديم                  ومن بين آل بلدان المنطقة، يعتبر اليمن البلد الوحيد الذي ال يمتلك برنامجًا أو استراتيجية واضحة لتق ومن بين آل بلدان المنطقة، يعتبر اليمن البلد الوحيد الذي ال يمتلك برنامجا  أو استراتيجية واضحة لتق

 .  .  التعلم اإللكتروني وتطويرهالتعلم اإللكتروني وتطويره
 

ولى بين بلدان مجلس  ولى بين بلدان مجلس  ومن ناحية حجم سوق التعلم اإللكتروني، تتبوأ المملكة العربية السعودية المرتبة األ          ومن ناحية حجم سوق التعلم اإللكتروني، تتبوأ المملكة العربية السعودية المرتبة األ           
ذي عادل                اق الحالي ال ذي عادل               التعاون، سواء من حيث اإلنف اق الحالي ال ة     ٤٠٤٠التعاون، سواء من حيث اإلنف ون دوالر بنهاي ة      ملي ون دوالر بنهاي  أم من حيث توقعات حجم      أم من حيث توقعات حجم     ٢٠٠٤٢٠٠٤ ملي

و    در بنح ذي يق وام، ال ة أع د خمس وق بع و   الس در بنح ذي يق وام، ال ة أع د خمس وق بع ام  ١٣٧١٣٧الس ة ع ون دوالر بنهاي ام   ملي ة ع ون دوالر بنهاي ة  .  .  ٢٠٠٩٢٠٠٩ ملي ة الثاني ي المرتب ل ف ة  وتح ة الثاني ي المرتب ل ف وتح
و  ١٨١٨دة بحجم إنفاق عادل      دة بحجم إنفاق عادل      ححاإلمارات العربية المت  اإلمارات العربية المت   و   ملي ام      ملي ة ع ام     ن دوالر في نهاي ة ع ين     ٢٠٠٤٢٠٠٤ن دوالر في نهاي ر تطورًا ب ر األآث ين     ، وتعتب ر تطورا  ب ر األآث ، وتعتب

 ..جميع بلدان اإلسكوا من حيث استخدام التعلم اإللكتروني في قطاع األعمالجميع بلدان اإلسكوا من حيث استخدام التعلم اإللكتروني في قطاع األعمال
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ي        ية الت ة األساس ات التعليمي دارس والمؤسس ي الم ي      ه ية الت ة األساس ات التعليمي دارس والمؤسس ي الم وه وتت اتت افر فيه وب فر فيه زة الحاس وب  أجه زة الحاس ائل    أجه ائل ووس ال ووس ال االتص االتص
ة        وتشكل جزءا    وتشكل جزءاً  ةةدرسيدرسيباإلنترنت في الصفوف الم   باإلنترنت في الصفوف الم    ة        ال يتجزأ من عملي يم  ال يتجزأ من عملي يم التعل ذا السياق      .  .  التعل ارة في ه د من اإلش ذا السياق      وال ب ارة في ه د من اإلش   وال ب

درج         ميمي بين مفهو   بين مفهو  قع عادة قع عادة يي الذي    الذي   الخلطالخلطإلى  إلى   درج          المدارس اإللكترونية والمدارس االفتراضية التي تن  خدمات    خدمات   في إطار   في إطار    المدارس اإللكترونية والمدارس االفتراضية التي تن
 ..التعلم اإللكترونيالتعلم اإللكتروني

 
دا      ا ًا المدارس نادر   المدارس نادر  وال يزال االتصال باإلنترنت في    وال يزال االتصال باإلنترنت في      دا       في معظم بل تثناء فبافبا.  .  ن اإلسكوا  ن اإلسكوا   في معظم بل تثناء س ارات    س ارات     األردن واإلم  األردن واإلم

ة المتحدة   ة المتحدة  العربي زال  في مصر،    في مصر،   المتواضعة المتواضعة البحرين وبعض المحاوالت    البحرين وبعض المحاوالت    وو  العربي زال ال ت ائر   ال ت ائر س دان   س دان بل ة في مستوى    بل ة في مستوى     المنطق  المنطق
ن أهم مقياس للمدارس اإللكترونية هو وجود       ن أهم مقياس للمدارس اإللكترونية هو وجود       بأبأويجب التنويه   ويجب التنويه   .  .   من حيث إمكانية اتصال المدارس باإلنترنت       من حيث إمكانية اتصال المدارس باإلنترنت      متدنمتدن

ل الص   ت داخ ة اإلنترن ل الص  خدم ت داخ ة اإلنترن يةخدم يةفوف المدرس افوف المدرس ا، باعتباره ية  ، باعتباره يم األساس ن أدوات التعل ية   أداة م يم األساس ن أدوات التعل ابر   ،، أداة م ود مخ يس وج ابر    ول ود مخ يس وج  ول
 ..التكنولوجيا فقطالتكنولوجيا فقط

 

                                                      
 ..net.medforist.www://http: : قعقع على المو على الموMedforistتوجد معلومات شاملة عن أعمال وأنشطة توجد معلومات شاملة عن أعمال وأنشطة )  )  31((

 من أهم دعائم مبادرة تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي التي  من أهم دعائم مبادرة تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي التي Education Netفي الكويت تعتبر مبادرة التعلم اإللكتروني في الكويت تعتبر مبادرة التعلم اإللكتروني )  )  32((
 كة واحـدة   كة واحـدة   وتهدف المبادرة إلى ربط كل المـدارس الحكوميـة وكـل المكتبـات بشـب              وتهدف المبادرة إلى ربط كل المـدارس الحكوميـة وكـل المكتبـات بشـب              .  .   عاما   عاماً ٢٥٢٥وضعتها وزارة التربية والتعليم لفترة      وضعتها وزارة التربية والتعليم لفترة      

من خطـوط المشـتركين     من خطـوط المشـتركين     ، وإعداد شبكة    ، وإعداد شبكة    ٢٠٠٧٢٠٠٧–٢٠٠٦٢٠٠٦تزويد كل المدارس الحكومية بأجهزة الحاسوب مع بدء العام الدراسي           تزويد كل المدارس الحكومية بأجهزة الحاسوب مع بدء العام الدراسي           إلى  إلى  إضافة  إضافة  
 حاسـوب علـى مـدارس        حاسـوب علـى مـدارس       ٨٨  ١٨٢١٨٢  ، جرى توزيع  ، جرى توزيع  ٢٠٠٤٢٠٠٤–٢٠٠٣٢٠٠٣وخالل العام الدراسي    وخالل العام الدراسي    .  .   لربط كل المدارس الحكومية     لربط كل المدارس الحكومية    الرقمية الالمتناظرة الرقمية الالمتناظرة 

 .  .  نويةنويةالمرحلة اإلعدادية والثاالمرحلة اإلعدادية والثا



-٦٣- 

ين       موقع  موقع البحرينالبحرينوو   األردن  األردن ، تبوأ آل من   ، تبوأ آل من   إمكانية االتصال إمكانية االتصال من ناحية   من ناحية   وو  ين       الصدارة ب دان  الصدارة ب دان بل ة      بل ة من ناحي ة       المنطق ة من ناحي  المنطق
دة في     " " ديسكفري ديسكفري "" األردن، يعتبر مشروع مدارس  األردن، يعتبر مشروع مدارس ففيففي  . . توفر خدمات اإلنترنت في المدارس  توفر خدمات اإلنترنت في المدارس   دة في     من المشاريع الرائ من المشاريع الرائ

اهج             ،،باإلنترنت باإلنترنت السريع   السريع   التصال   التصال   إلى ا إلى ا  إضافة    إضافة   وهو سيتيح، وهو سيتيح، .  .  األردناألردن دارس المشارآة في المشروع، خمسة من اهج              للم دارس المشارآة في المشروع، خمسة من  للم
وفير       وو.  .  متكاملة ومنشورة إلكترونيا  متكاملة ومنشورة إلكترونيا   وفير       في البحرين ثالثة حواسيب متصلة باإلنترنت في آل مدرسة مع خطط لت   ١٢١٢في البحرين ثالثة حواسيب متصلة باإلنترنت في آل مدرسة مع خطط لت

ى     وو.  .   لكل مدرسة     لكل مدرسة    للاتصا اتصا خط  خط   ى     إضافة إل ك إضافة إل ك ذل د   اا مشروع     مشروع    سيحقق سيحقق ،  ،  ذل ك حم د   لمل ك حم تقبل    لمل دارس المس تقبل     لم دارس المس  أول مجموعة من       أول مجموعة من       لم
المدارس اإللكترونية بشكل متوافق مع أرقى المعايير العالمية التي من ضمنها تأمين خدمات اإلنترنت لكل طالب                 المدارس اإللكترونية بشكل متوافق مع أرقى المعايير العالمية التي من ضمنها تأمين خدمات اإلنترنت لكل طالب                 

 .  .  داخل الصفوف والقاعاتداخل الصفوف والقاعات
 

التعاون مع شرآة    التعاون مع شرآة     ب  ب ،، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم        وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم       عملتعملتمصر  مصر  وفي  وفي   
ل لأوراآ ى   ،،أوراآ ى عل دارس  عل ة م وير بواب دارس  تط ة م وير بواب ى  (Think.com)تط دف إل ى   ته دف إل ة ته ةإتاح ات والمن إتاح ات والمن  المعلوم ة  اا المعلوم ة والتعليمي ة  هج التربوي ة والتعليمي هج التربوي

الب  ين والط الب للمدرس ين والط روو.  .  للمدرس يمصرمص ي ه بعة    ه دان الس ين البل بعة ب دان الس ين البل ة    ب ك بواب ي تمل ط الت الم فق ي الع ة     ف ك بواب ي تمل ط الت الم فق ي الع ع أن .  .  Think.com ف ع أن وم وم
ى، وال ي    ة األول ه التجريبي ي مرحلت زال ف روع ال ي ى، وال ي   المش ة األول ه التجريبي ي مرحلت زال ف روع ال ي وال المش دم إّال ح وال خ دم إال  ح ة، ٣٠٣٠  ييخ ة،  مدرس يوفر مدرس يوفرس د س د  عن   عن

 .  .  إلكترونية نموذجيةإلكترونية نموذجيةاآتماله بيئة مدرسية اآتماله بيئة مدرسية 
 

ارات    ارات  وفي اإلم ة المتحدة،  وفي اإلم ة المتحدة،   العربي وفر مشروع      العربي وفر مشروع   ي ا المعلومات      ي يم تكنولوجي ن راشد لتعل د ب ا المعلومات      الشيخ محم يم تكنولوجي ن راشد لتعل د ب ي الشيخ محم ي  ف  ف
 ..يا يًا طالب سنو طالب سنو١٣١٣  ٠٠٠٠٠٠المدارس الثانوية تجهيزات ومناهج متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات لنحو المدارس الثانوية تجهيزات ومناهج متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات لنحو 

 
دائي                         ع االبت ليم آل طالب من الصف الراب دائي                       وفي الكويت بدأت المدرسة البريطانية بتجربة رائدة وهي تس ع االبت ليم آل طالب من الصف الراب وفي الكويت بدأت المدرسة البريطانية بتجربة رائدة وهي تس

يح االتصال باإلنترنت من                       ة تت ات قوي لكية وإمكان لكية وال س يح االتصال باإلنترنت من                      وما فوق حاسوبا محموال إضافة إلى توفير شبكة س ة تت ات قوي لكية وإمكان لكية وال س وما فوق حاسوبا محموال إضافة إلى توفير شبكة س
 ..علومات واالتصاالت في عملية التعليمعلومات واالتصاالت في عملية التعليم التي تهدف إلى دمج تكنولوجيا الم التي تهدف إلى دمج تكنولوجيا المالمشترآين الرقميةالمشترآين الرقميةخالل خطوط خالل خطوط 

 
 الجامعات االفتراضية  -٣

 
ي   تعلم اإللكترون وفير ال ي هي ت تعلم اإللكترون وفير ال ههي ت هبنمطي ا بنمطي ة والدراسات العلي زامن للدراسات الجامعي ر المت زامن وغي ا  المت ة والدراسات العلي زامن للدراسات الجامعي ر المت زامن وغي .  .   المت

د والت               د والت              وتتميز الجامعات االفتراضية بكونها بوابات لمجموعة من البرامج التعليمية ومن ضمنها التعليم عن بع يم  وتتميز الجامعات االفتراضية بكونها بوابات لمجموعة من البرامج التعليمية ومن ضمنها التعليم عن بع يم  عل عل
 ..المستمرالمستمر

 
ية             ة االفتراض ا الجامع ن أهمه ة، وم ي المنطق ة ف اريع الحديث ن المش ية م ات االفتراض ر الجامع ية           وتعتب ة االفتراض ا الجامع ن أهمه ة، وم ي المنطق ة ف اريع الحديث ن المش ية م ات االفتراض ر الجامع وتعتب

ا، وبإشراف                 ة افينيس اهرة وجامع ة الق ين جامع اون ب ا، وبإشراف                السورية؛ ومشروع الجامعة االفتراضية الذي استحدث بالتع ة افينيس اهرة وجامع ة الق ين جامع اون ب السورية؛ ومشروع الجامعة االفتراضية الذي استحدث بالتع
ة ال  ي؛ والجامع اد األوروب ن االتح ل م كو وتموي ة اليونس ة ال منظم ي؛ والجامع اد األوروب ن االتح ل م كو وتموي ة اليونس ة  منظم ة البريطاني ع الجامع اون م ة بالتع ة المفتوح ة  عربي ة البريطاني ع الجامع اون م ة بالتع ة المفتوح عربي

 .  .  المفتوحة التي وإن آانت ال تصنف ضمن الجامعات االفتراضية، تتسم ببعض من مالمحهاالمفتوحة التي وإن آانت ال تصنف ضمن الجامعات االفتراضية، تتسم ببعض من مالمحها
 

ة              ة العربي ة افتراضية في المنطق ة            فالجامعة االفتراضية السورية هي أول جامع ة العربي ة افتراضية في المنطق دم مجموعة من     .  .  فالجامعة االفتراضية السورية هي أول جامع دم مجموعة من     وهي تق وهي تق
دة لطالب          دة لطالب         البرامج المتوفرة من جامعات عدي دبلوم            البرامج المتوفرة من جامعات عدي امج ال ى برن ا، إضافة إل ة والدراسات العلي دبلوم             الدراسات الجامعي امج ال ى برن ا، إضافة إل ة والدراسات العلي  الدراسات الجامعي

ة االفتراضية السورية نحو         ٢٠٠٣٢٠٠٣وفي عام وفي عام .  .  لدراسة الحاسوب وتطبيقاته لدراسة الحاسوب وتطبيقاته  غ عدد المسجلين في الجامع ة االفتراضية السورية نحو         ، بل غ عدد المسجلين في الجامع   ٥٢٨٥٢٨، بل
ر من  ر من   طالبا  فقط لدرجة الماجستير، مع عدم وجود أي طالب لدرجة الدآتوراه بالرغم من توفر اآث                طالبًا فقط لدرجة الماجستير، مع عدم وجود أي طالب لدرجة الدآتوراه بالرغم من توفر اآث               ١٤١٤طالبا ، منهم   طالبًا، منهم   

ى  ).  ).  الدبلوم والماجستير والدآتوراهالدبلوم والماجستير والدآتوراه(( برنامجا للدراسات العليا    برنامجا للدراسات العليا   ٢٥٩٢٥٩ ى  ويختلف وضع ومستوى التعلم اإللكتروني عل ويختلف وضع ومستوى التعلم اإللكتروني عل
ي                        تعلم اإللكترون رامج وخدمات ال ة والخاصة ب وفر مجموعة من الجامعات العام ي                       مستوى الجامعة حيث ت تعلم اإللكترون رامج وخدمات ال ة والخاصة ب وفر مجموعة من الجامعات العام ففي  ففي  .  .  مستوى الجامعة حيث ت
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ك بهدف إتاحة       ،،))٣٣((عليم العالي والبحث العلمي    عليم العالي والبحث العلمي    الجمهورية العربية السورية، جرى تطوير الشبكة السورية للت       الجمهورية العربية السورية، جرى تطوير الشبكة السورية للت        ك بهدف إتاحة        وذل  وذل
 ..تبادل المعلومات والبيانات وخدمة النفاذ إلى اإلنترنت بين الجامعات السورية عبر األلياف الضوئيةتبادل المعلومات والبيانات وخدمة النفاذ إلى اإلنترنت بين الجامعات السورية عبر األلياف الضوئية

 
ام         ي ع ت ف ة فأطلق ة المفتوح ة العربي ا الجامع ام       أم ي ع ت ف ة فأطلق ة المفتوح ة العربي ا الجامع ز      ٢٠٠١٢٠٠١أم د العزي ن عب الل ب ر ط ن األمي ادرة م ز       بمب د العزي ن عب الل ب ر ط ن األمي ادرة م   . .  بمب

ة                 واختيرت الكويت مقرا  رئيسيا    واختيرت الكويت مقرًا رئيسياً    ة العربي ة                  لها مع افتتاح فروع في آل من األردن والبحرين ولبنان ومصر والمملك ة العربي  لها مع افتتاح فروع في آل من األردن والبحرين ولبنان ومصر والمملك
 .  .  السعوديةالسعودية

 
يمهم  الطالب الطالب  الجامعة العربية المفتوحة النظام التكاملي المتعدد الوسائط والقنوات في تنظيم              الجامعة العربية المفتوحة النظام التكاملي المتعدد الوسائط والقنوات في تنظيم             وتعتمدوتعتمد  يمهم   وتعل .  .   وتعل

ة  ة والمسموعة والمرئي ة المطبوع واد التعليمي ائط الم ذه الوس ة وتشمل ه ة والمسموعة والمرئي ة المطبوع واد التعليمي ائط الم ذه الوس وبيةوالحوالح وتشمل ه وبيةاس ة ،،اس راص المرن ا األق ا فيه ة  بم راص المرن ا األق ا فيه  بم
ذه الوسائط   .  .  واالسطوانات المدمجة ومواقع اإلنترنت   واالسطوانات المدمجة ومواقع اإلنترنت    ى ه ذه الوسائط   وباإلضافة إل ى ه دم   ،،وباإلضافة إل دم تق ة  تق ة   الجامع ا   الجامع ا  لطالبه دعم    لطالبه د من ال دعم    المزي د من ال المزي

ام   .  .   المتكاملة المتكاملة االصطناعية االصطناعيةاألقماراألقمارخالل مراآز الدراسة وشبكة خالل مراآز الدراسة وشبكة  والمساعدة منوالمساعدة من ام   وفي ع غ عدد الطالب    ٢٠٠٤٢٠٠٤وفي ع غ عدد الطالب    ، بل ، بل
ا التي                  ١٩١٩  ٠٠٠٠٠٠  حواليحواليفي الجامعة   في الجامعة    ة والدراسات العلي رامج للدراسات الجامعي وفرت مجموعة من الب ا التي                طالب، وت ة والدراسات العلي رامج للدراسات الجامعي وفرت مجموعة من الب طالب، وت

ة   ال والمعلوماتي االت إدارة األعم ي مج ور ف ة  تتمح ال والمعلوماتي االت إدارة األعم ي مج ور ف ي  .  .  تتمح ام التعليم ر النظ ي  ويعتب ام التعليم ر النظ  ويعتب
ه                         ي بنمطي تعلم اإللكترون د باستخدام ال يم عن بع ى التعل ه                        في الجامعة العربية المفتوحة نظامًا مرآبًا بحيث يعتمد عل ي بنمطي تعلم اإللكترون د باستخدام ال يم عن بع ى التعل في الجامعة العربية المفتوحة نظاما  مرآبا  بحيث يعتمد عل

زامن  زامن المت بقاً     المت دة مس ية المع داول الدراس واد والج ددة والم ائط المتع ات الوس تخدم تطبيق ا يس زامن، آم ر المت بقا      وغي دة مس ية المع داول الدراس واد والج ددة والم ائط المتع ات الوس تخدم تطبيق ا يس زامن، آم ر المت   وغي
والمصممة على نحو يتناسب مع خدمات التعلم اإللكتروني المتزامن، والحضور الحقيقي للطالب لبعض الدروس              والمصممة على نحو يتناسب مع خدمات التعلم اإللكتروني المتزامن، والحضور الحقيقي للطالب لبعض الدروس              

 ..))٣٤((لمطلوبلمطلوب في المائة من مجمل الوقت ا في المائة من مجمل الوقت ا٢٥٢٥  حواليحواليفي مقر الجامعة وفروعها، والتي تشكل في مقر الجامعة وفروعها، والتي تشكل 
 

واد       ن الم ة م يح مجموع ي تت طية الت ة االفتراضية المتوس ى الجامع ين شمس فانضمت إل ة ع ا جامع واد     أم ن الم ة م يح مجموع ي تت طية الت ة االفتراضية المتوس ى الجامع ين شمس فانضمت إل ة ع ا جامع أم
ا        ة منه طية العربي دان المتوس ي البل ريكة ف ات الش ن الجامع ة م ع مجموع اون م ت وبالتع ر اإلنترن ية عب ا       الدراس ة منه طية العربي دان المتوس ي البل ريكة ف ات الش ن الجامع ة م ع مجموع اون م ت وبالتع ر اإلنترن ية عب الدراس

 ..واألوروبيةواألوروبية
 

  تطبيقات في النضج مستوى وفق اإلسكوا بلدانتصنيف وترتيب   -جيم
 التعليم في واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات

 
حرصا  على الدقة، ينبغي أن يتناول تقدير مستوى نضج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في                 حرصًا على الدقة، ينبغي أن يتناول تقدير مستوى نضج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في                  
.  .   مقدار يمكن قياسه استنادا  إلى مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية           مقدار يمكن قياسه استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية          هيهيوو  . . ةة االستثمار المباشر   االستثمار المباشر  عائداتعائداتالتعليم  التعليم  

ددمموو ذه المؤشرات ع م ه ذه المؤشرات عددن أه م ه زةن أه زة أجه ة الحاسوبالحاسوب   أجه عة الحزم ة، وس دارس والمؤسسات التعليمي ي الم ة  الموجودة ف عة الحزم ة، وس دارس والمؤسسات التعليمي ي الم  الموجودة ف
تخدمة  تخدمة المس ةالمس ةلخدم ي   لخدم ة ف ات التعليمي ي    المؤسس ة ف ات التعليمي اذ المؤسس اذالنف ت أو     النف ى اإلنترن ة عل واد التعليمي ار الم ت، وانتش ى اإلنترن ت أو      إل ى اإلنترن ة عل واد التعليمي ار الم ت، وانتش ى اإلنترن  إل

دان ولصعوبة الحصول على أرقام دقيقة من معظم          ولصعوبة الحصول على أرقام دقيقة من معظم          .  .  تتاإلنتراناإلنتران دان بل ة  بل ة   المنطق ى     ولصعوبة ولصعوبة   ،، المنطق ور عل ى   العث ور عل  اإلحصائيات    اإلحصائيات   العث
ل             دير مث ة، ولصعوبة تق ة الكافي ل            الكمية والرقمي دير مث ة، ولصعوبة تق ة الكافي دات   الكمية والرقمي ذه العائ دات   ه ذه العائ د         اختيرت اختيرت ،  ،  ه ة لتحدي د          مجموعة من المؤشرات النوعي ة لتحدي  مجموعة من المؤشرات النوعي

ول     .  .  مستوى النضج مستوى النضج  ول     ومن نافلة الق ة هو          إإومن نافلة الق ة هو          ن استخدام المؤشرات النوعي اس الكمي           إإقرب   قرب   أأن استخدام المؤشرات النوعي ى القي ه إل رأي من ى ال اس الكمي           ل ى القي ه إل رأي من ى ال .  .  ل
دان حسب   ، يمكن تصنيف   ، يمكن تصنيف   ٢٧٢٧ المبينة في الجدول    المبينة في الجدول   ومن خالل هذه المؤشرات النوعية  ومن خالل هذه المؤشرات النوعية   دان حسب   البل نظر  نظر  اا((مستوى النضج   مستوى النضج   البل

 ).).٢٨٢٨الجدول الجدول 
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   المؤشرات ونوعيتها-٢٧الجدول 
 

 المؤشرالمؤشر نمط
 سياسة دمج التعلم اإللكترونيسياسة دمج التعلم اإللكتروني نوعي
  وعدد الطالب وعدد الطالب المدارس المدارساالتصال العريض فياالتصال العريض في  إمكاناتإمكانات آمي
 سي والمادة العلميةسي والمادة العلميةاارر وبالصف الد وبالصف الدلمناهج الخاصة بالتعليم عن بعدلمناهج الخاصة بالتعليم عن بعداا نوعي/آمي

 آمي
يم ي التعل ات واالتصاالت ف ا المعلوم ات تكنولوجي يمتطبيق ي التعل ات واالتصاالت ف ا المعلوم ات تكنولوجي دد تطبيق ة وع ادة العلمي ي الصف الدراسي والم دد  ف ة وع ادة العلمي ي الصف الدراسي والم  ف

 الطالبالطالب
 

 :: األربعة على النحو التالي األربعة على النحو التاليججوح د دت مستويات النضوُحّددت مستويات النض 
 

توى النضج األول -١١ توى النضج األولمس م: : مس ميتس ي يتس تعلم اإللكترون دمج ال ة واضحة ل ود سياس دم وج ي  بع تعلم اإللكترون دمج ال ة واضحة ل ود سياس دم وج اض ،، بع اض  وانخف ات إمكإمك وانخف ات ان ان
ا المعلومات واالتصاالت    ،، عن بعد عن بعدالوثوق بمنهاج التعليمالوثوق بمنهاج التعليم وعدم  وعدم ،، المدارس  المدارس فيفي  االتصالاالتصال ا المعلومات واالتصاالت     ونقص تطبيقات تكنولوجي  ونقص تطبيقات تكنولوجي
 ..في التعليمفي التعليم

 
ي           يتسميتسم: :  الثاني  الثاني مستوى النضج مستوى النضج  -٢٢ تعلم اإللكترون دمج ال ي            بوجود محاوالت جدية لوضع سياسات ل تعلم اإللكترون دمج ال دم  ولكن     ولكن    ،، بوجود محاوالت جدية لوضع سياسات ل دم بع   بع

دون خطط واضحة لالنتشار            ووجود عدد من خدمات ا      ووجود عدد من خدمات ا     للتنفيذ،للتنفيذ،  تتوجود استراتيجيا وجود استراتيجيا  دون خطط واضحة لالنتشار           إلنترنت في المدارس ولكن ب   ،،إلنترنت في المدارس ولكن ب
   وعدم وجود خطة     وعدم وجود خطة    ،، ومحدودية استخدام اإلنترنت في الجامعات        ومحدودية استخدام اإلنترنت في الجامعات       ،،ووجود خطط من مشاريع المدارس اإللكترونية     ووجود خطط من مشاريع المدارس اإللكترونية     

 .. إلكتروني إلكترونيللتعلمللتعلم  وطنيةوطنية
 

  ،،نيةنيةللمدارس اإللكترو للمدارس اإللكترو  ووجود خطة     ووجود خطة    ،،لكترونيلكترونياإلاإل  للتعلمللتعلم   واضحة  واضحة  بوجود خطة   بوجود خطة  يتسميتسم: : مستوى النضج الثالث  مستوى النضج الثالث   -٣٣
 .. عن بعد عن بعدللتعليمللتعليم   متطورة متطورة ووجود برامج ووجود برامجالمعلومات واالتصاالت،المعلومات واالتصاالت،لوجيا لوجيا لتكنولتكنو   متطورة متطورةووجود بنية تحتيةووجود بنية تحتية

 
توى  -٤٤ توى مس ع مس ج الراب ع النض ج الراب م: : النض ميتس ق  يتس قبتطبي ة  بتطبي ة   خط ي  خط تعلم اإللكترون ي لل تعلم اإللكترون ار وو  ،،لل ار انتش دانتش دالم ة اإلاإلارس ارس الم ة لكتروني    ،،لكتروني

ي       يم االفتراض د والتعل ن بع يم ع ات التعل ورة لتطبيق رامج متط ود ب ي      ووج يم االفتراض د والتعل ن بع يم ع ات التعل ورة لتطبيق رامج متط ود ب ود خ،،ووج ود خ ووج تعلم     ووج ة لل ة متقدم ة وطني تعلم    ط ة لل ة متقدم ة وطني ط
 ..اإللكترونياإللكتروني

 
 واليمن العراق وفلسطين:  األولمستوى النضج  -١

 
ة              وال تملك وال تملك   ،،ال تتمتع هذه البلدان ببنية تحتية متينة      ال تتمتع هذه البلدان ببنية تحتية متينة        ي لكل المراحل التالي تعلم اإللكترون ة               سياسة واضحة لل ي لكل المراحل التالي تعلم اإللكترون .  .   سياسة واضحة لل

تعلم اإللكتروني واستكمالها    تعلم اإللكتروني واستكمالها    سة خاصة بال  سة خاصة بال  لسيالسيافلسطين تقومان بوضع عناصر     فلسطين تقومان بوضع عناصر     وو   العراق  العراق  أن آل من    أن آل من   والجدير بالذآر والجدير بالذآر 
ي يف ٍت   ف ت  وق بوق بقري يمن  .  .  قري ا ال يمن  أم ا ال زال أم ال ي زال ف ال ي ل    ف رة العم ريع وتي ى تس ة إل ل     بحاج رة العم ريع وتي ى تس ة إل ع بحاج علوض اوز   لوض ة لتج ة متكامل اوز    خط ة لتج ة متكامل   خط

 ..واقعه الراهنواقعه الراهن
 

 وقطر   وع مانلبنان والسوريةالجمهورية العربية :  الثاني النضجمستوى  -٢
 السعوديةومصر المملكة العربية          

 
ة                  متباينةمتباينة  بمستوياتبمستوياتن  ن   هذه البلدا   هذه البلدا  تتمتعتتمتع  ا المعلومات واالتصاالت في العملي ة                   من التطور في دمج تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت في العملي  من التطور في دمج تكنولوجي
ة السورية       ومع أن  ومع أن    . . التعليميةالتعليمية ة العربي ة السورية     الجمهوري ة العربي ة افتراضية       الجمهوري ك أول جامع ة افتراضية        تمل ك أول جامع دان اإلسكوا،       تمل ين بل دان اإلسكوا،       ب ين بل زال     ب زال  ال ت ة   ال ت ة    خدم  خدم

ائر  في المدارس ومحدودة في   في المدارس ومحدودة في  متاحةمتاحةاإلنترنت غير   اإلنترنت غير    ائر س ك  .  .   الجامعات  الجامعات س ك  ومع ذل ر وزارة  ومع ذل ر وزارة   تعتب يم    تعتب ة ووزارة التعل يم   التربي ة ووزارة التعل التربي
ة في              الجمهورية العربية السورية  الجمهورية العربية السورية  العالي في   العالي في    دة في المنطق وزارات الرائ ة في               من ال دة في المنطق وزارات الرائ ا المعلومات      دمج دمج  من ال اهج تكنولوجي ا المعلومات       من اهج تكنولوجي    من

ة  هذه المناهج، وإن لم تكن  هذه المناهج، وإن لم تكن   و  و . . ضمن المناهج الرسمية في جميع المراحل التعليمية      ضمن المناهج الرسمية في جميع المراحل التعليمية       ة   مدعمة دائما بالخبرة العملي أي أي (( مدعمة دائما بالخبرة العملي
ى م        درب عل ى م       تمكين الطالب من الت درب عل ارات استخدام الحاسوب    تمكين الطالب من الت ارات استخدام الحاسوب    ه ة    بمستوى بمستوى   تتسم تتسم ) ) مباشرة مباشرة ه ة النظري د من الناحي ة     جي ة النظري د من الناحي .  .   جي
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ة             ات الجامعي توى الدراس ى مس د عل ن بع يم ع ر التعل ي نش ة ف اوالت جدي اك مح ة            وهن ات الجامعي توى الدراس ى مس د عل ن بع يم ع ر التعل ي نش ة ف اوالت جدي اك مح  وهن
وفير   والمملكة العربية السعودية  والمملكة العربية السعودية     مصر  مصر  آل من   آل من  وتشاركوتشارك.  .  ونشر استخدام اإلنترنت  ونشر استخدام اإلنترنت   وفير    في ت ات االتصال       في ت ات االتصال       إمكان تعلم   إمكان تعلم  وال وال

روا روا فطو فطو لبنان  لبنان  وو   ع مان وقطر   ُعمان وقطر  أماأما.  .  واسعةواسعةعة آبيرة من المستخدمين والطالب وعلى مساحة        عة آبيرة من المستخدمين والطالب وعلى مساحة        اإللكتروني إلى مجمو  اإللكتروني إلى مجمو  
دة ييبنبن ة جي دة ة تحتي ة جي ات ة تحتي ا المعلوم ات  لتكنولوجي ا المعلوم ي   لتكنولوجي تعلم اإللكترون دمات ال توعب خ ي   تس تعلم اإللكترون دمات ال توعب خ ة   ،، تس تراتيجية وطني دون اس ن ب ة    ولك تراتيجية وطني دون اس ن ب  ولك

ام              .  .  واضحةواضحة ام              وانتقلت قطر من مستوى النضج األول في ع ا      ٢٠٠٣٢٠٠٣وانتقلت قطر من مستوى النضج األول في ع اني في ع ى مستوى النضج الث ا       إل اني في ع ى مستوى النضج الث ، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥م م  إل
ة بشبكة                     دارس االبتدائي ع الم ة بشبكة                    وذلك بفضل الخطط الطموحة التي يجري تنفيذها حاليًا، والتي سترتبط بموجبها جمي دارس االبتدائي ع الم وذلك بفضل الخطط الطموحة التي يجري تنفيذها حاليا ، والتي سترتبط بموجبها جمي

ى مستوى النضج الثالث قريب                .  .  اإلنترنت خالل هذا العام   اإلنترنت خالل هذا العام    ى مستوى النضج الثالث قريب                ومن المتوقع أن تنضم قطر إل ن معظم المؤشرات   ن معظم المؤشرات   ألأل، ، ا ًاومن المتوقع أن تنضم قطر إل
 ..تنفيذهاتنفيذهابوضع االستراتيجية وبسرعة بوضع االستراتيجية وبسرعة تظهر اهتمام قطر الواضح تظهر اهتمام قطر الواضح 

 
 الكويت األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين و:  الثالثمستوى النضج  -٣

 
ي                         التعلم اإللكترون ذ االستراتيجية الخاصة ب ى تنفي زم عل ة والع ة األساسية المالئم دان البني ي                       تملك هذه البل التعلم اإللكترون ذ االستراتيجية الخاصة ب ى تنفي زم عل ة والع ة األساسية المالئم دان البني .  .  تملك هذه البل

ى االقتصاد          فاألردن يملك خطة واستراتيجية واضحة وطموحة لتحويل التعليم ودمجه في عمل            فاألردن يملك خطة واستراتيجية واضحة وطموحة لتحويل التعليم ودمجه في عمل             ام إل ة التحول الع ى االقتصاد          ي ام إل ة التحول الع ي
واإلمارات العربية المتحدة قررت أن توفر مستويات عالمية من الخدمات التعليمية من خالل مشروع                 واإلمارات العربية المتحدة قررت أن توفر مستويات عالمية من الخدمات التعليمية من خالل مشروع                 .  .  المعرفيالمعرفي

ا المعلومات         ا المعلومات        الشيخ محمد بن راشد لتعليم تكنولوجي اطق           الشيخ محمد بن راشد لتعليم تكنولوجي م المن ر واحدة من أه ة التي تعتب ة المعرف اطق           ، ومشروع قري م المن ر واحدة من أه ة التي تعتب ة المعرف ، ومشروع قري
ديم                     التعليمية في المنطقة والتي تت    التعليمية في المنطقة والتي تت     ة التي ترغب في تق ة واألآاديمي ه المؤسسات التعليمي اج إلي ا تحت ع م ديم                     ضمن جمي ة التي ترغب في تق ة واألآاديمي ه المؤسسات التعليمي اج إلي ا تحت ع م ضمن جمي

د    ن بع يم ع ي والتعل تعلم اإللكترون دمات ال د   خ ن بع يم ع ي والتعل تعلم اإللكترون دمات ال ه     .  .  خ ر بوضوح توج تقبل يظه دارس المس د لم ك حم روع المل ه     ومش ر بوضوح توج تقبل يظه دارس المس د لم ك حم روع المل ومش
ة         تقبل واقتصاد المعرف دخول المس ة        البحرين في التحضير ل تقبل واقتصاد المعرف دخول المس ق استخد         ..البحرين في التحضير ل ى طري رًا عل ق استخد        والكويت قطعت شوطًا آبي ى طري را  عل ام ام  والكويت قطعت شوطا  آبي

ابر       زودة بمخ ة أصبحت م ة والثانوي دارس اإلعدادي ع الم يم، وجمي ي التعل ات واالتصاالت ف ا المعلوم ابر      تكنولوجي زودة بمخ ة أصبحت م ة والثانوي دارس اإلعدادي ع الم يم، وجمي ي التعل ات واالتصاالت ف ا المعلوم تكنولوجي
امين                  حاسوبية،حاسوبية، ة بالمخابر الحاسوبية خالل الع امين                ومن المتوقع أيضًا أن تكتمل عملية تزويد جميع المدارس االبتدائي ة بالمخابر الحاسوبية خالل الع ومن المتوقع أيضا  أن تكتمل عملية تزويد جميع المدارس االبتدائي
 .  .  المقبلينالمقبلين

 
  وفق مستوى النضج في تطبيقات   الترتيب العام لبلدان اإلسكوا-٢٨الجدول 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم                  
 

   المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث
  البلدالبلد ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥
 األردناألردن      
 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة      
 بحرينبحرينالال      
 سوريةسوريةرية العربية الرية العربية الالجمهوالجمهو      
 عراقعراقالال      
 مانمانع ُع      
 فلسطينفلسطين      
 قطرقطر      

 كويتكويتالال      
 لبنانلبنان      
 مصرمصر      
 السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية       
 يمنيمنالال      

ه بعض        ٢٨٢٨ الواردة في الجدول        الواردة في الجدول       استنادا  إلى البيانات  استنادًا إلى البيانات    ١٣١٣ الشكل    الشكل   ويبينويبين  ذي أحرزت ّدم ال ه بعض         التق ذي أحرزت د م ال دان اإلسكوا      التق دان اإلسكوا      بل  بل
 .. من مستوى إلى آخر من مستوى إلى آخرارتقائهاارتقائها، مما أد ى إلى ، مما أّدى إلى ٢٠٠٥٢٠٠٥ و و٢٠٠٣٢٠٠٣بين سنتي بين سنتي 
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 في تطبيقات وى النضجتتوز ع بلدان اإلسكوا وفق مس  -١٣الشكل 
 في التعليمواالتصاالت تكنولوجيا المعلومات             
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 واألعمال التجارة في االتصاالتو تكنولوجيا المعلومات تطبيقات  -ثامنا 
 

   لمحة عامة-ألف
 

دان اإلسكوا                   بية في بل دان اإلسكوا                 ينمو استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التجارة واألعمال بسرعة نس بية في بل .  .  ينمو استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التجارة واألعمال بسرعة نس
ثًال، نحو           ، أنفقت   ، أنفقت   ٢٠٠٤٢٠٠٤ففي عام   ففي عام    اون الخليجي، م ثال ، نحو           بلدان مجلس التع اون الخليجي، م ات وخدمات          ١٥٥١٥٥بلدان مجلس التع ى برمجي ون دوالر عل ات وخدمات           ملي ى برمجي ون دوالر عل  ملي

وارد المؤسس وارد المؤسستخطيط م و ))٣٥((اتاتتخطيط م و ، ونح وى ٧٢٧٢، ونح ائق والمحت دمات إدارة الوث ات وخ ى برمجي ون دوالر عل وى  ملي ائق والمحت دمات إدارة الوث ات وخ ى برمجي ون دوالر عل ، ، ))٣٦(( ملي
بطء        .  .  ))٣٧(( ماليين دوالر على برمجيات وخدمات أمن مجتمع المعلومات          ماليين دوالر على برمجيات وخدمات أمن مجتمع المعلومات         ١٠٥١٠٥ونحو  ونحو   ة ب و التجارة اإللكتروني بطء        وتنم ة ب و التجارة اإللكتروني وتنم

ين الشرآ   ر ب و بسرعة أآب ا تنم كوا، بينم ة اإلس ة ضمن منطق ة أو الواقع ين الشرآات المحلي ديد ب ين الشرآ  ش ر ب و بسرعة أآب ا تنم كوا، بينم ة اإلس ة ضمن منطق ة أو الواقع ين الشرآات المحلي ديد ب ة ش ة ات العالمي ات العالمي
ة أن      ي المنطق ا ف ا وموزعيه ن وآالئه ة م رآات العالمي ب الش ة، إذ تطل بب العولم كوا بس ة اإلس رآات منطق ة أن     وش ي المنطق ا ف ا وموزعيه ن وآالئه ة م رآات العالمي ب الش ة، إذ تطل بب العولم كوا بس ة اإلس رآات منطق وش

 ..يتعاملوا معها عبر الوسائل اإللكترونيةيتعاملوا معها عبر الوسائل اإللكترونية
 

ة          ر فعالي ديث واألآث تجابة للتح ر اس ات األآث ن القطاع كوا م دان اإلس ي بل اع المصرفي ف ر القط ة        ويعتب ر فعالي ديث واألآث تجابة للتح ر اس ات األآث ن القطاع كوا م دان اإلس ي بل اع المصرفي ف ر القط  ويعتب
 ..المتطورةالمتطورةفي اعتماد التقنيات في اعتماد التقنيات 

 
 ::ويشمل هذا الموضوع المحاور التاليةويشمل هذا الموضوع المحاور التالية 

 
 .اإللكترونية جارةالت -١
 .اإللكترونية الصيرفة -٢
 .النظم المصرفية وأجهزة الصراف اآللي -٣
 

   دراسة تحليلية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في التجارة واألعمال-باء
 

 التجارة اإللكترونية  -١
 

ع والشراء     ممارسة ممارسة ة ة يقصد بالتجارة اإللكتروني   يقصد بالتجارة اإللكتروني     ة البي ع والشراء   عملي ة البي دخول في  عملي دخول في  ، وال نح      ، وال زادات، وم نح    المناقصات والم زادات، وم المناقصات والم
ع     وال تقتصر   وال تقتصر   .  .  اإلنترنتاإلنترنتعبر شبكة   عبر شبكة   العطاءات،  العطاءات،   ع     التجارة اإللكترونية على بي ة  التجارة اإللكترونية على بي ة  السلع التجاري لعة،   السلع التجاري زود الس لعة،    من م زود الس ل  من م ل  ب    ب

ك نظ               والمعلومات والمعلومات   الخدماتالخدماتتتضمن أيضا  بيع    تتضمن أيضًا بيع     ا في ذل ات، بم زود الخدمات أو المعلوم دمها م ك نظ                التي يق ا في ذل ات، بم زود الخدمات أو المعلوم دمها م م الحاسوب  م الحاسوب   التي يق
 ..والبرامجوالبرامج

 
رآات    ين الش ة ب ارة اإللكتروني ا التج د تعريف رآات  ويعتم ين الش ة ب ارة اإللكتروني ا التج د تعريف تهلكين،   ويعتم رآات والمس ين الش ة ب ارة اإللكتروني تهلكين،   ، والتج رآات والمس ين الش ة ب ارة اإللكتروني ، والتج

االت          ات واالتص ا المعلوم وير تكنولوجي ة تط ن هيئ دة م ات المعتم ى التعريف م، عل ذا القس ي ه واردان ف االت         ال ات واالتص ا المعلوم وير تكنولوجي ة تط ن هيئ دة م ات المعتم ى التعريف م، عل ذا القس ي ه واردان ف ال
 ..))٣٨((السنغافوريةالسنغافورية

 

                                                      
 ..، من مطبوعة مدار لألبحاث، من مطبوعة مدار لألبحاث٢٠٠٥٢٠٠٥أغسطس أغسطس //آبآب  عددعدد)  )  35((

 ..، من مطبوعة مدار لألبحاث، من مطبوعة مدار لألبحاث٢٠٠٥٢٠٠٥مايو مايو //عدد أيارعدد أيار)  )  36((

 ..، من مطبوعة مدار لألبحاث، من مطبوعة مدار لألبحاث٢٠٠٥٢٠٠٥براير براير فف//شباطشباطعدد عدد )  )  37((

))38  (  (sg.gov.ida.www.. 
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ادر    ة مص ى ثالث م عل ذا القس د ه ادر  ويعتم ة مص ى ثالث م عل ذا القس د ه يةويعتم ية رئيس س   ))٣٩(( رئيس دان مجل ي بل ة ف ارة اإللكتروني ة بالتج س    متعلق دان مجل ي بل ة ف ارة اإللكتروني ة بالتج   متعلق
 . . ٢٠٠٥٢٠٠٥ والتقارير الوطنية عن مجتمع المعلومات لعام  والتقارير الوطنية عن مجتمع المعلومات لعام ٢٠٠٤٢٠٠٤ و و٢٠٠٢٢٠٠٢التعاون الخليجي لعامي التعاون الخليجي لعامي 

 
دول    ص الج دول  ويلخ ص الج رآات      ٢٩٢٩ويلخ ين الش رآات وب ين الش قيها، ب ة بش ارة اإللكتروني امالت التج ة مع رآات       قيم ين الش رآات وب ين الش قيها، ب ة بش ارة اإللكتروني امالت التج ة مع  قيم

 ..والمستهلكين، في بلدان اإلسكواوالمستهلكين، في بلدان اإلسكوا
 

 ٢٠٠٤  معامالت التجارة اإللكترونية في بلدان اإلسكوا مقد رة بماليين الدوالرات، -٢٩ول الجد
 

ية من الناتج والنسبة المئ
 اإلجمالي (%)المحلي اإلجمالي 

بين الشرآات 
 البلد بين الشرآات والمستهلكين

  العربية المتحدة العربية المتحدةماراتماراتاإلاإل ١ ٨٠٠ ٢٠٠ ٢ ٠٠٠ ٢٫٢٠
 بحرينبحرينالال ١٤٠ ٢٥ ١٦٥ ١٫٦٢
 عمانعمان ٢٣٠ ٤٠ ٢٧٠ ١٫١٠
 قطر قطر  ٢٢٠ ٢٥ ٢٤٥ ٠٫٨٦
 كويتكويتالال ٤٥٠ ٨٠ ٥٣٠ ١٫٠٦
 السعوديةالمملكة العربية  ٥ ٠٠٠ ٥٢٠ ٥ ٥٢٠ ٢٫٢٠
  بلدان اإلسكوا بلدان اإلسكواسائرسائر ١ ١٦٠ ٢٦٠ ١ ٤٢٠ ٠٫٨٤
 المجموعالمجموع ٩ ٠٠٠ ١ ١٥٠ ١٠ ١٥٠ ١٫٦٢

 
دان اإلسكوا من خارج          (( وأرنست آند يونغ      وأرنست آند يونغ     ،،))مدارمدار((تقديرات تستند إلى تقريري مرآز دراسات االقتصاد الرقمي         تقديرات تستند إلى تقريري مرآز دراسات االقتصاد الرقمي         : : المصدرالمصدر دان اإلسكوا من خارج          ال تتوفر معلومات تفصيلية عن بل ال تتوفر معلومات تفصيلية عن بل

 ).).بلدان مجلس التعاون الخليجي، ولذلك است مد تقدير المجموع العائد لتلك البلدان من تقديرات مداربلدان مجلس التعاون الخليجي، ولذلك اسُتمد تقدير المجموع العائد لتلك البلدان من تقديرات مدار
 

ين الشرآات     ين الشرآات وب ة ب ارة اإللكتروني امالت التج ة مع بة قيم ى أن نس ابقة إل ام الس ير األرق ين الشرآات   وتش ين الشرآات وب ة ب ارة اإللكتروني امالت التج ة مع بة قيم ى أن نس ابقة إل ام الس ير األرق وتش
المي                   وو دل الع ا بالمع د مقارنته دًا عن زال صغيرة ج الي ال ت ي اإلجم اتج المحل المي                   المستهلكين في بلدان اإلسكوا من الن دل الع ا بالمع د مقارنته دا  عن زال صغيرة ج الي ال ت ي اإلجم اتج المحل المستهلكين في بلدان اإلسكوا من الن

 .. في المائة في المائة٧٧الذي يتجاوز الذي يتجاوز 
 
 أنماط التجارة اإللكترونية )أ(
 

 التعامل من شرآة إلى شرآة  )١( 
 

ة       ارة الجمل كال تج ن أش كل م ل ش م آ رآات تض ين الش ة ب ارة اإللكتروني ة     التج ارة الجمل كال تج ن أش كل م ل ش م آ رآات تض ين الش ة ب ارة اإللكتروني بكة   التج ر ش ري عب ي تج بكة    الت ر ش ري عب ي تج  الت
ا        .  .  إلكترونية خاصة أو شبكة مفتوحة بواسطة الحاسوب           إلكترونية خاصة أو شبكة مفتوحة بواسطة الحاسوب            ائي له ليم النه ة السلع أو الخدمات والتس ع قيم ا        إال أن دف ائي له ليم النه ة السلع أو الخدمات والتس ع قيم إال أن دف

ة        ة أو سواها من الوسائل التقليدي ة       يمكن أن يتما عبر الشبكة اإللكتروني ة أو سواها من الوسائل التقليدي ذا التعريف ال يشمل تجارة العمالت      .  .  يمكن أن يتما عبر الشبكة اإللكتروني ذا التعريف ال يشمل تجارة العمالت      وه وه
ة،     ود اآلجل ارة العق ة، وتج ة،    األجنبي ود اآلجل ارة العق ة، وتج ات       األجنبي ديم المناقص ة لتق ر الناجح ات غي واتير، والعملي ديد الف بهها، وتس ا يش ات       وم ديم المناقص ة لتق ر الناجح ات غي واتير، والعملي ديد الف بهها، وتس ا يش وم

والعروض عبر اإلنترنت؛ آما ال يشمل النظام البريطاني للمعامالت الروتينية بين المصارف وال تجارة السندات                والعروض عبر اإلنترنت؛ آما ال يشمل النظام البريطاني للمعامالت الروتينية بين المصارف وال تجارة السندات                
 ..الماليةالمالية

 

                                                      
؛ ؛ ٢٠٠٤٢٠٠٤سـبتمبر   سـبتمبر   //، تقرير التجارة اإللكترونية في بلدان مجلس التعـاون، أيلـول          ، تقرير التجارة اإللكترونية في بلدان مجلس التعـاون، أيلـول          ))مدارمدار(( مركز دراسات االقتصاد الرقمي       مركز دراسات االقتصاد الرقمي      ) ) 39((

 : : ٢٠٠٢٢٠٠٢وليـو   وليـو   يي//، تمـوز  ، تمـوز   مجلـس التعـاون الخليجـي       مجلـس التعـاون الخليجـي      دولدول الدراسـة الخاصـة بالتجـارة اإللكترونيـة فـي             الدراسـة الخاصـة بالتجـارة اإللكترونيـة فـي            مؤسسة أرنست ويونـغ؛   مؤسسة أرنست ويونـغ؛   
htm.ecommrc/org.sg-gcc.www ٢٠٠٥٢٠٠٥؛ التقارير الوطنية عن مجتمع المعلومات في بلدان اإلسكوا لعام ؛ التقارير الوطنية عن مجتمع المعلومات في بلدان اإلسكوا لعام 
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ة عمومي                   ا شكل سوق إلكتروني ة عمومي                 أما قنوات التجارة اإللكترونية بين الشرآات، فتتخذ إم ا شكل سوق إلكتروني ى       أما قنوات التجارة اإللكترونية بين الشرآات، فتتخذ إم ع عل ى       ة وهو موق ع عل ة وهو موق
ا، أو                       ه شراء السلع أو الخدمات أو المعلومات أو بيعه ا، أو                      اإلنترنت يعمل في اتجاهين، حيث يستطيع المشارآون في ه شراء السلع أو الخدمات أو المعلومات أو بيعه اإلنترنت يعمل في اتجاهين، حيث يستطيع المشارآون في

     ..شكل سوق خاصة بشرآة واحدة أو مجموعة قليلة من الشرآات ذات المنتجات المتشابهةشكل سوق خاصة بشرآة واحدة أو مجموعة قليلة من الشرآات ذات المنتجات المتشابهة
 

اه              ي باتج اه            وتعتبر المعامالت التي تجري عبر أنظمة الشراء اإللكترون ي باتج ر اإلنترنت أو           وتعتبر المعامالت التي تجري عبر أنظمة الشراء اإللكترون ذ عب ر اإلنترنت أو           واحد والتي ُتنف ذ عب واحد والتي ت نف
ة  ارة اإللكتروني وق التج ن س زءًا م ة، ج بكات خاص ر ش ة عب ارة اإللكتروني وق التج ن س زءا  م ة، ج بكات خاص ر ش ارة  .  .  عب ير عب بق، تش ا س ى م اء عل ارة  وبن ير عب بق، تش ا س ى م اء عل ارة ""وبن ارة التج التج

ة اإلسكوا،             " " اإللكترونيةاإللكترونية ة اإلسكوا،             في منطقة اإلسكوا إلى معامالت التجارة اإللكترونية التي تجرى بين شرآات داخل منطق في منطقة اإلسكوا إلى معامالت التجارة اإللكترونية التي تجرى بين شرآات داخل منطق
دان اإل           دان اإل          أو بين شرآات موجودة في بل ذي                   أو بين شرآات موجودة في بل العكس؛ وهو التعريف ال ة اإلسكوا، أو ب ذي                   سكوا، وشرآات خارج منطق العكس؛ وهو التعريف ال ة اإلسكوا، أو ب سكوا، وشرآات خارج منطق

 .  .  سي عتمد في هذه المالمح اإلقليميةسُيعتمد في هذه المالمح اإلقليمية
 

رة    ي الفت رة  وف ي الفت ائعين         ٢٠٠١٢٠٠١-٢٠٠٠٢٠٠٠وف ين الب ربط ب ة ي ارة اإللكتروني ات التج ن بواب ط م وير نم رى تط ائعين         ، ج ين الب ربط ب ة ي ارة اإللكتروني ات التج ن بواب ط م وير نم رى تط ، ج
كو     دان اإلس ض بل ي بع ترين ف كو    والمش دان اإلس ض بل ي بع ترين ف ات  .  .  ااوالمش ك البواب ن تل ات  وم ك البواب ن تل   ،،www.Businessdubai.com: : وم

وهذه البوابات تتيح للشرآات طرح       وهذه البوابات تتيح للشرآات طرح       .  .  www.mesteel.com، و ، و www.tendersme.com، و ، و www.menabusiness.comوو
ديم أي تسهيالت إلجراء                         ا تق يح له ات، وال تت ذه الطلب ديم أي تسهيالت إلجراء                        طلبات استدراج عروض عبر اإلنترنت أو االطالع على ه ا تق يح له ات، وال تت ذه الطلب طلبات استدراج عروض عبر اإلنترنت أو االطالع على ه

وري بالسعر الجاري، وإتاح                  ر اإلنترنت أو للشراء الف وري بالسعر الجاري، وإتاح                 مناقصات للشراء عب ر اإلنترنت أو للشراء الف ديم         مناقصات للشراء عب داد وتق ة للس ديم         ة التسهيالت الالزم داد وتق ة للس ة التسهيالت الالزم
اؤل في                 .  .  الفواتير عبر اإلنترنت  الفواتير عبر اإلنترنت   ز التف ا، تعزي ى حد م وعي، وإل ع مستوى ال ات ساهمت في رف اؤل في                 إال أن هذه البواب ز التف ا، تعزي ى حد م وعي، وإل ع مستوى ال ات ساهمت في رف إال أن هذه البواب

 .  .  نجاح سوق التجارة اإللكترونية الناشئة بين الشرآات في المنطقةنجاح سوق التجارة اإللكترونية الناشئة بين الشرآات في المنطقة
 

 قطاعات التجارة اإللكترونية بين الشرآاتقطاعات التجارة اإللكترونية بين الشرآات -أأ  
 

ارة ا   يمن تج ارة ا ته يمن تج كوا         ته دان اإلس ي بل رآات ف ين الش ة ب ارة اإللكتروني وق التج ى س يارات عل كوا         لس دان اإلس ي بل رآات ف ين الش ة ب ارة اإللكتروني وق التج ى س يارات عل ير .  .  لس ير وتش وتش
ة،                 ارك المختلف يارات ومن وزارات التجارة وإدارات الجم ار موزعي وتجار الس ة،                المعلومات التي ُجمعت من آب ارك المختلف يارات ومن وزارات التجارة وإدارات الجم ار موزعي وتجار الس المعلومات التي ج معت من آب

 ..إلى أن أعدادا  آبيرة من عمليات شراء السيارات تجرى إلكترونيا إلى أن أعدادًا آبيرة من عمليات شراء السيارات تجرى إلكترونيًا
 

د عدد     ويحل  قطاع تكنولوجيا الم   ويحّل قطاع تكنولوجيا الم     ك بفضل تزاي د عدد     علومات في المرتبة الثانية بعد قطاع تجارة السيارات، وذل ك بفضل تزاي علومات في المرتبة الثانية بعد قطاع تجارة السيارات، وذل
ذه  .  .  ةةالشرآات العاملة في هذا القطاع، والتي تطلب من زبائنها وموزعيها استخدام بوابات التجارة اإللكتروني             الشرآات العاملة في هذا القطاع، والتي تطلب من زبائنها وموزعيها استخدام بوابات التجارة اإللكتروني              ذه  وه وه

اء عمليات المشتريات   اء عمليات المشتريات   البوابات تربط بين الشرآاء والموردين عبر شبكة اتصال داخلي لتنفيذ طلبات الشراء وإجر            البوابات تربط بين الشرآاء والموردين عبر شبكة اتصال داخلي لتنفيذ طلبات الشراء وإجر            
 .  .  وتشمل هذه المشتريات أجهزة الحاسوب وملحقاتها ومستلزمات الشبكات والمعدات اإلضافية األخرىوتشمل هذه المشتريات أجهزة الحاسوب وملحقاتها ومستلزمات الشبكات والمعدات اإلضافية األخرى.  .  ألخرىألخرىاا

 
ذا القطاع من                   ة مشتريات ه ذا القطاع من                 ويحتل قطاع النفط والغاز في بلدان اإلسكوا المرتبة الثالثة بفضل ارتفاع قيم ة مشتريات ه ويحتل قطاع النفط والغاز في بلدان اإلسكوا المرتبة الثالثة بفضل ارتفاع قيم

ة من حيث حجم                      . . المواد والسلع عبر الوسائط اإللكترونية    المواد والسلع عبر الوسائط اإللكترونية     ة الرابع ة في المرتب ة من حيث حجم                    ويحل قطاع المؤسسات الحكومي ة الرابع ة في المرتب ويحل قطاع المؤسسات الحكومي
 ..التجارة اإللكترونية بين الشرآاتالتجارة اإللكترونية بين الشرآات

 
 نماذج التجارة اإللكترونية بين الشرآاتنماذج التجارة اإللكترونية بين الشرآات -بب  

 
ة سوق                     رز تجرب دان اإلسكوا تب ة سوق                   من التجارب األساسية الناجحة في التجارة اإللكترونية في بل رز تجرب دان اإلسكوا تب   Tejari.comمن التجارب األساسية الناجحة في التجارة اإللكترونية في بل
ارة ع    .  .  اإلماراتيةاإلماراتية ارة ع    وهي عب ات دخول            وهي عب ا عملي ة، تجرى من خالله ين الشرآات المختلف امالت ب ة للمع ات دخول            ن سوق عام ا عملي ة، تجرى من خالله ين الشرآات المختلف امالت ب ة للمع ن سوق عام

اءات   نح العط ات وم اءات  المناقص نح العط ات وم اري      .  .  المناقص ت تج دة، أسس ة المتح ارات العربي ى اإلم افة إل اري      وباإلض ت تج دة، أسس ة المتح ارات العربي ى اإلم افة إل واقًا   دوت  دوت وباإلض وم أس واقا   آ وم أس آ
 ..www.tejari.comإلكترونية في األردن والعراق والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية إلكترونية في األردن والعراق والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية 
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ا           وتبرز  وتبرز    ة مع مورديه ا           تجربة أرامكو، التي تمتلك سوقًا خاصة بها إلدارة المعامالت التجاري ة مع مورديه ى     . . تجربة أرامكو، التي تمتلك سوقا  خاصة بها إلدارة المعامالت التجاري ى   وهي أول وهي أول
ى                      ل التحول إل زمن قب د من ال ة طوال عق ات التجاري ادل البيان ة لتب ى                     الشرآات التي استخدمت الشبكات اإللكتروني ل التحول إل زمن قب د من ال ة طوال عق ات التجاري ادل البيان ة لتب الشرآات التي استخدمت الشبكات اإللكتروني

 ..اإلنترنت، وهي تحتل موقع الريادة في قطاع النفط والغاز في بلدان اإلسكوااإلنترنت، وهي تحتل موقع الريادة في قطاع النفط والغاز في بلدان اإلسكوا
 

 التعامل من شرآة إلى المستهلكين )٢( 
 

ة                  امالت تجارة التجزئ واع مع ع أن ة                يشير مصطلح التجارة اإللكترونية بين الشرآات والمستهلكين إلى جمي امالت تجارة التجزئ واع مع ع أن يشير مصطلح التجارة اإللكترونية بين الشرآات والمستهلكين إلى جمي
ر شبكة             تهلكين مباشرة عب ى المس ر شبكة            التي تجرى إلكترونيًا عبر الشبكة المفتوحة، وهي تشمل بيع السلع والخدمات إل تهلكين مباشرة عب ى المس التي تجرى إلكترونيا  عبر الشبكة المفتوحة، وهي تشمل بيع السلع والخدمات إل

 ..اإلنترنتاإلنترنت
 

ين                     وال ي حسب   وال ُيحسب     ة ب وال جزءًا من التجارة اإللكتروني ي لألم ل الفعل ين                     تسديد الفواتير عبر اإلنترنت أو التحوي ة ب وال جزءا  من التجارة اإللكتروني ي لألم ل الفعل تسديد الفواتير عبر اإلنترنت أو التحوي
ر  دفع غي ت، وال تحسب محاوالت ال بكة اإلنترن ة تجرى خارج ش ات الحقيقي تهلكين، ألن العملي ر الشرآات والمس دفع غي ت، وال تحسب محاوالت ال بكة اإلنترن ة تجرى خارج ش ات الحقيقي تهلكين، ألن العملي الشرآات والمس

تكملة   ر المس ة أو غي تكملة  الناجح ر المس ة أو غي ديد ثمنه      .  .  الناجح بكة وتس ارج الش ن خ لع م راء الس ب ش ديد ثمنه      وال ُيحس بكة وتس ارج الش ن خ لع م راء الس ب ش ت،  وال ي حس ر اإلنترن ت،  ا عب ر اإلنترن  ا عب
ر         اتف عب اء واله اه والكهرب واتير المي ة وف ات االئتماني اط البطاق ديد أقس ل تس رى مث دمات األخ ب الخ ر        وال ُتحس اتف عب اء واله اه والكهرب واتير المي ة وف ات االئتماني اط البطاق ديد أقس ل تس رى مث دمات األخ ب الخ وال ت حس

 ..اإلنترنت ضمن التجارة اإللكترونيةاإلنترنت ضمن التجارة اإللكترونية
 

ين          ة ب ارة اإللكتروني وق التج ة س وع قيم ي أن مجم اد الرقم ات االقتص ز دراس ديرات مرآ ين        وتوضح تق ة ب ارة اإللكتروني وق التج ة س وع قيم ي أن مجم اد الرقم ات االقتص ز دراس ديرات مرآ وتوضح تق
ام        الشرآات والمستهلكين ف  الشرآات والمستهلكين ف   ام        ي بلدان اإلسكوا في ع غ    ٢٠٠٤٢٠٠٤ي بلدان اإلسكوا في ع غ     بل ار دوالر،     ١٫١٥١٫١٥ بل ار دوالر،      ملي ة من مجموع         ١٨١٨،،٠٠ ملي ة من مجموع          في المائ  في المائ

 .. مليار دوالر مليار دوالر٦٢٠٦٢٠الناتج المحلي اإلجمالي لهذه البلدان، البالغ الناتج المحلي اإلجمالي لهذه البلدان، البالغ 
 

  اإلسكوا اإلسكوافي بلدانفي بلدان  إلى مستهلكإلى مستهلك  من شرآةمن شرآةقنوات التجارة اإللكترونية قنوات التجارة اإللكترونية  
 

دة متغ    اط جدي اد أنم ى اعتم كوا إل دان اإلس ي بل رآات ف ارعت ش دة متغ  س اط جدي اد أنم ى اعتم كوا إل دان اإلس ي بل رآات ف ارعت ش ى  س ا وإيصالها إل ويق منتجاته رة لتس ى  ي ا وإيصالها إل ويق منتجاته رة لتس ي
دة             .  .  المستخدم النهائي المستخدم النهائي  دة             ومع تزايد انتشار نمط الشراء عبر شبكة اإلنترنت في آل أنحاء العالم، أنشأت شرآات عدي ومع تزايد انتشار نمط الشراء عبر شبكة اإلنترنت في آل أنحاء العالم، أنشأت شرآات عدي

ر             ات الشراء عب وات، لتسهيل عملي ذه القن ر            في المنطقة قنوات للتجارة اإللكترونية، وبعضها في صدد إنشاء مثل ه ات الشراء عب وات، لتسهيل عملي ذه القن في المنطقة قنوات للتجارة اإللكترونية، وبعضها في صدد إنشاء مثل ه
وغالبية الشرآات التي تتيح قنوات للتجارة اإللكترونية في المنطقة هي شرآات تعمل     وغالبية الشرآات التي تتيح قنوات للتجارة اإللكترونية في المنطقة هي شرآات تعمل     .  .  لكينلكيناإلنترنت أمام المسته  اإلنترنت أمام المسته  

 ..برمجيات والمعدات الحاسوبية، إلخبرمجيات والمعدات الحاسوبية، إلخالالفي تسويق منتجات مثل الورود والهدايا والكتب وفي تسويق منتجات مثل الورود والهدايا والكتب و
 

يس               وو  يس               توظف بلدان عديدة أعضاء في اإلسكوا استثمارات ضخمة في قطاع السياحة، بهدف جذب السياح ل توظف بلدان عديدة أعضاء في اإلسكوا استثمارات ضخمة في قطاع السياحة، بهدف جذب السياح ل
ة            .  .  لبلدان األوروبية فحسب، بل من داخل منطقة اإلسكوا أيضا           لبلدان األوروبية فحسب، بل من داخل منطقة اإلسكوا أيضاً          من ا من ا  ران العمالق ة            ومع وجود بعض شرآات الطي ران العمالق ومع وجود بعض شرآات الطي

و في غضون                          دًا من النم ياحة أن يحقق مزي و في غضون                         والفنادق ذات المواصفات العالمية في هذه المنطقة، يتوقع لقطاع الس دا  من النم ياحة أن يحقق مزي والفنادق ذات المواصفات العالمية في هذه المنطقة، يتوقع لقطاع الس
ة  ة المقبل وام القليل ة األع ة المقبل وام القليل ذ   .  .  األع ي ه ادق ف ران والفن وزات الطي ر حج ذ   وتعتب ي ه ادق ف ران والفن وزات الطي ر حج رع    ههوتعتب رع األس ناعة الف رع  الص رع األس ناعة الف  الص

 ..نموا  في معامالت التجارة اإللكترونية بين الشرآات والمستهلكين في بلدان اإلسكوانموًا في معامالت التجارة اإللكترونية بين الشرآات والمستهلكين في بلدان اإلسكوا
 

ين  ٧٠٧٠ومع ذلك يستحوذ التسوق اإللكتروني على نحو      ومع ذلك يستحوذ التسوق اإللكتروني على نحو        ين   في المائة من حجم معامالت التجارة اإللكترونية ب  في المائة من حجم معامالت التجارة اإللكترونية ب
ة اإلج             ا تشكل القيم ة اإلج            الشرآات والمستهلكين في بلدان اإلسكوا، بينم ا تشكل القيم ر شبكة            الشرآات والمستهلكين في بلدان اإلسكوا، بينم ادق عب ران والفن ة لحجوزات الطي ر شبكة            مالي ادق عب ران والفن ة لحجوزات الطي مالي

 .  .   في المائة من مجموع عوائد التجارة اإللكترونية المحققة من جميع فروع هذه التجارة في المائة من مجموع عوائد التجارة اإللكترونية المحققة من جميع فروع هذه التجارة٣٠٣٠اإلنترنت نحو اإلنترنت نحو 
 

دول    ين الج دول  ويب ين الج ي         ٣٠٣٠ويب اتج المحل ن الن ا م ة بنمطيه ا التجاري م معامالته ق حج كوا وف دان اإلس ب بل ي          ترتي اتج المحل ن الن ا م ة بنمطيه ا التجاري م معامالته ق حج كوا وف دان اإلس ب بل  ترتي
 ..اإلجمالياإلجمالي
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 التجارة اإللكترونية  تطبيقات فيى النضجب العام لبلدان اإلسكوا وفق مستوالترتي  -٣٠الجدول 

 
 الترتيبالترتيب البلدالبلد

 ١١ المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية
 ٢٢ دةدةححاإلمارات العربية المتاإلمارات العربية المت

 ٣٣ البحرينالبحرين
 ٤٤ عمانعمان
 ٥٥ الكويتالكويت
 ٦٦ قطـرقطـر
 ٧٧ األردناألردن
 ٨٨ مصرمصر
 ٩٩ لبنانلبنان

 ١٠١٠ العراقالعراق
 ١١١١  السورية السوريةةةالجمهورية العربيالجمهورية العربي

 ١٢١٢ اليمناليمن
 ١٣١٣ فلسطينفلسطين

 
 ).).مدارمدار((مرآز دراسات االقتصاد الرقمي مرآز دراسات االقتصاد الرقمي : : المصدرالمصدر

 
ين         ""يعتمد الترتيب السابق على التقديرات المنشورة في بداية هذا القسم، ضمن جدول        يعتمد الترتيب السابق على التقديرات المنشورة في بداية هذا القسم، ضمن جدول        : : مالحظةمالحظة درة بمالي دان اإلسكوا مق ة في بل ارة اإللكتروني امالت التج ين         تع درة بمالي دان اإلسكوا مق ة في بل ارة اإللكتروني امالت التج تع

 ..وطنية المقدمة إلى اإلسكواوطنية المقدمة إلى اإلسكوا، وعلى المعلومات المتوفرة ضمن التقارير ال، وعلى المعلومات المتوفرة ضمن التقارير ال""٢٠٠٤٢٠٠٤  –الدوالرات الدوالرات 
 
 انتشار التجارة اإللكترونيةانتشار التجارة اإللكترونية ))بب((
 

امالت      ا مع ى أنه ارج، بمعن ى الخ كوا إل دان اإلس ي بل ة ف ارة اإللكتروني امالت التج م مع ه معظ امالت    تتج ا مع ى أنه ارج، بمعن ى الخ كوا إل دان اإلس ي بل ة ف ارة اإللكتروني امالت التج م مع ه معظ  تتج
كوا        دان اإلس ي بل ا ف وات موزعيه ة وقن رآات العالمي ين الش رى ب كوا       تج دان اإلس ي بل ا ف وات موزعيه ة وقن رآات العالمي ين الش رى ب ين    .  .  تج ة ب ارة اإللكتروني ر التج ين    وتنتش ة ب ارة اإللكتروني ر التج  وتنتش

ين الشرآات               الشرآات ببطء في    الشرآات ببطء في     ة ب ة التجارة اإللكتروني ين الشرآات               بلدان اإلسكوا عمومًا، حيث ُقدر مجموع قيم ة ب ة التجارة اإللكتروني بنحو تسعة    بنحو تسعة      بلدان اإلسكوا عموما ، حيث ق در مجموع قيم
الي     ١٫٤٥١٫٤٥، أي بنسبة ال تتجاوز      ، أي بنسبة ال تتجاوز      ))٤٠((٢٠٠٤٢٠٠٤مليارات دوالر بنهاية عام     مليارات دوالر بنهاية عام      ي اإلجم اتج المحل الي      في المائة من مجموع الن ي اإلجم اتج المحل  في المائة من مجموع الن

 ..))٤١(( مليار دوالر مليار دوالر٦٢٠٦٢٠لبلدان اإلسكوا، الذي يبلغ نحو لبلدان اإلسكوا، الذي يبلغ نحو 
 

ارة ا   ة التج بة قيم ارة ا ونس ة التج بة قيم ة ونس ة إللكتروني رآاتإللكتروني ين الش رآاتب ين الش ع   ب ة م دًا بالمقارن ة ج الي متدني ي اإلجم اتج المحل ن الن ع    م ة م دا  بالمقارن ة ج الي متدني ي اإلجم اتج المحل ن الن  م
اتج  ١٠١٠نظيرتها في السوق األمريكية، حيث تبلغ قيمة التجارة اإللكترونية بين الشرآات أآثر من   نظيرتها في السوق األمريكية، حيث تبلغ قيمة التجارة اإللكترونية بين الشرآات أآثر من    اتج   في المائة من الن  في المائة من الن

ون أن   آما أن هذه النسبة في بلدان اإلسكوا أدنى بكثير من المتوسط ال     آما أن هذه النسبة في بلدان اإلسكوا أدنى بكثير من المتوسط ال     .  .  المحلي اإلجمالي المحلي اإلجمالي  در المحلل ون أن   عالمي، حيث يق در المحلل عالمي، حيث يق
 .. في المائة من الناتج العالمي اإلجمالي في المائة من الناتج العالمي اإلجمالي٥٥التجارة اإللكترونية بين الشرآات تشكل نحو التجارة اإللكترونية بين الشرآات تشكل نحو 

 
 قوانين التجارة اإللكترونيةقوانين التجارة اإللكترونية ))جج((
 

وانين   وفر ق وانين تت وفر ق رين   ااتت ا األردن والبح كوا، هم دان اإلس ن بل دين م ي بل ة ف ارة اإللكتروني رين   لتج ا األردن والبح كوا، هم دان اإلس ن بل دين م ي بل ة ف ارة اإللكتروني ر .  .  لتج ر ويعتب  ويعتب
ة                         قانون التجارة اإللكترون  قانون التجارة اإللكترون   ًا للبني د جاء مالئم ة اإلسكوا، وق اريخ الصدور في منطق ة                         ية البحريني األول من حيث ت ا  للبني د جاء مالئم ة اإلسكوا، وق اريخ الصدور في منطق ية البحريني األول من حيث ت

                                                      
 ).).مدارمدار((مركز دراسات االقتصاد الرقمي مركز دراسات االقتصاد الرقمي )  )  40((

 ..البنك الدولي والمصارف المركزية وصناديق النقد العربيةالبنك الدولي والمصارف المركزية وصناديق النقد العربية)  )  41((
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ادل المصرفي                   ة، وخصوصًا في التب ايير الدولي ادل المصرفي                  االقتصادية المتحررة في البحرين ومنسجمًا مع المع ة، وخصوصا  في التب ايير الدولي وأصدرت  وأصدرت  .  .  االقتصادية المتحررة في البحرين ومنسجما  مع المع
ي، هي األردن والبحرين ومصر               ع اإللكترون ي، هي األردن والبحرين ومصر              ثالثة بلدان قوانين بشأن التوقي ع اإللكترون ان   .  .  ثالثة بلدان قوانين بشأن التوقي ر ق ان   ويعتب ر ق ي     ويعتب ع اإللكترون ي     ون التوقي ع اإللكترون ون التوقي

ة         المصريالمصري ة لعملي رى الناظم وانين األخ ن الق ة م ة ومجموع ارة اإللكتروني انون التج دار ق اس إلص ر أس ة        حج ة لعملي رى الناظم وانين األخ ن الق ة م ة ومجموع ارة اإللكتروني انون التج دار ق اس إلص ر أس حج
 ..لمبادالت التجارية اإللكترونية في مصر ومع الخارجلمبادالت التجارية اإللكترونية في مصر ومع الخارجاا

 
ة السورية وفلسطين                 ة العربي ة السورية وفلسطين               وفيما يتعلق بسائر بلدان اإلسكوا، قامت آل من الجمهوري ة العربي بوضع مسودات    بوضع مسودات      وفيما يتعلق بسائر بلدان اإلسكوا، قامت آل من الجمهوري

ودات         أأ ن المس ي، لك ع اإللكترون ة والتوقي ارة اإللكتروني ة التج ة لعملي وانين ناظم اريع ق ة لمش ودات         ولي ن المس ي، لك ع اإللكترون ة والتوقي ارة اإللكتروني ة التج ة لعملي وانين ناظم اريع ق ة لمش  ولي
 ..ما زالت تنتظر المناقشة والتفعيل من الجهات التشريعيةما زالت تنتظر المناقشة والتفعيل من الجهات التشريعية

 
ارة      ًا للتج راق قانون ع الع ع أن يض ارة    ويتوق ا  للتج راق قانون ع الع ع أن يض ة      اإلاإلويتوق ة الناظم وانين المالي ع الق ن وض اء م د االنته ة بع ة      لكتروني ة الناظم وانين المالي ع الق ن وض اء م د االنته ة بع لكتروني

ة                     .  .  المصرفية المصرفية للمعامالت المالية و  للمعامالت المالية و   ة الدولي دولي والمنظمات المالي اون مع البنك ال ذآر أن العراق يتع ة                     والجدير بال ة الدولي دولي والمنظمات المالي اون مع البنك ال ذآر أن العراق يتع والجدير بال
 ..األخرى، لتحديث أنظمته المالية والمصرفيةاألخرى، لتحديث أنظمته المالية والمصرفية

 
 .. وضع بلدان اإلسكوا من حيث قوانين التجارة اإللكترونية وحماية المستهلك وضع بلدان اإلسكوا من حيث قوانين التجارة اإللكترونية وحماية المستهلك٣١٣١ويبين الجدول ويبين الجدول  

 
 اية المستهلك  قوانين التجارة اإللكترونية وحم-٣١الجدول 

 
 البلدالبلد قانون التجارة اإللكترونية قانون التوقيع اإللكتروني قانون حماية المستهلك

 ردنردناألاأل متوفر متوفر ال يوجد
  العربية المتحدة العربية المتحدةماراتماراتاإلاإل )*(مسودة مسودة ال يوجد
 حرينحرينالبالب متوفر متوفر ال يوجد
 سوريةسوريةالجمهورية العربية الالجمهورية العربية ال مسودة مسودة ال يوجد
 عراقعراقالال ال يوجد  يوجدال ال يوجد
 ع مانُعمان جاري إعداده جاري إعداده ال يوجد
 فلسطينفلسطين مسودة مسودة ال يوجد
 قطرقطر غير معروف غير معروف ال يوجد
 كويتكويتالال جاري إعداده جاري إعداده ال يوجد
 لبنانلبنان جاري إعداده جاري إعداده ال يوجد
 مصرمصر جاري إعداده متوفر ال يوجد
 السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية   إعدادهجاري جاري إعداده ال يوجد
 يمنيمنالال جاري إعداده جاري إعداده ال يوجد

در درالمص ي: : المص اد الرقم ات االقتص ز دراس يمرآ اد الرقم ات االقتص ز دراس دار ( (مرآ دارم ة ))م ح الوطني ارير المالم ة ، وتق ح الوطني ارير المالم دان، وتق ي بل ات ف ع المعلوم دانلمجتم ي بل ات ف ع المعلوم علمجتم ى الموق ة عل كوا المتاح ع اإلس ى الموق ة عل كوا المتاح   :: اإلس
wsis/lb.org.escwa.www.. 

 
 ..لتجارة اإللكترونية خالل هذا العاملتجارة اإللكترونية خالل هذا العامللارة اإللكترونية، ويتوقع أن تصدر اإلمارات العربية المتحدة قانونا  ارة اإللكترونية، ويتوقع أن تصدر اإلمارات العربية المتحدة قانونًا أصدرت إمارة دبي قانونا  للتجأصدرت إمارة دبي قانونًا للتج:  :  مالحظةمالحظة

 
 
 والعوائقوالعوائقلحوافز لحوافز اا ))دد((
 

ر  رُتعتب رآات ت عتب ة الش ادة بهيمن رتبط ع ي ت ة الت رآات  العولم ة الش ادة بهيمن رتبط ع ي ت ة الت ددة العولم ددةالمتع ة، المتع واق المحلي ى األس يات عل ة،  الجنس واق المحلي ى األس يات عل   الجنس
م       وإصرار هذه الشرآات على التعامل مع وآالئها وم وإصرار هذه الشرآات على التعامل مع وآالئها وم  ة، من أه وات اإللكتروني ر القن ين عب م       وزعي منتجاتها المحلي ة، من أه وات اإللكتروني ر القن ين عب وزعي منتجاتها المحلي

 .. اإلسكوا اإلسكوابلدانبلدانالحوافز المشجعة لنمو التجارة اإللكترونية بين الشرآات في الحوافز المشجعة لنمو التجارة اإللكترونية بين الشرآات في 
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ة              وتحلوتحل  ة الثاني ة في المرتب ة والمرآزي ة               التسهيالت التي تقدمها الحكومات المحلي ة الثاني ة في المرتب ة والمرآزي ديم    التسهيالت التي تقدمها الحكومات المحلي ديم   من حيث تق  الحوافز   الحوافز  من حيث تق
ر اإلنترنت     المشجعة لمختلف القطاعات لتنفيذ عمل    المشجعة لمختلف القطاعات لتنفيذ عمل     ر اإلنترنت     يات الشراء عب ع           .  .  يات الشراء عب ك موق ى ذل ة عل ع           ومن األمثل ك موق ى ذل ة عل  في    في   Tejari.comومن األمثل

 .. دبي دبينئنئتنفيذ جميع األنشطة التجارية لسلطة مواتنفيذ جميع األنشطة التجارية لسلطة مواالذي يجري عبره الذي يجري عبره   ،،دبيدبي
 

ين الشرآاء    : : آما توجد حوافز أخرى وهي   آما توجد حوافز أخرى وهي     اون ب ين الشرآاء    إمكانية تخفيض النفقات؛ وزيادة الفرص التجارية؛ والتع اون ب إمكانية تخفيض النفقات؛ وزيادة الفرص التجارية؛ والتع
 ..التجاريين والموردينالتجاريين والموردين

 
م                   ويعتبر نق ويعتبر نق   ين الشرآات من أه ة ب م                   ص الثقافة المالئمة والوعي الكافي بفوائد التجارة اإللكتروني ين الشرآات من أه ة ب ق ص الثقافة المالئمة والوعي الكافي بفوائد التجارة اإللكتروني ق العوائ .  .  العوائ

ين الشرآات            وو ة ب ين الشرآات            آذلك ضعف التحالفات بين الحكومات والقطاعات التجارية المختلفة لتشجيع التجارة اإللكتروني ة ب .  .  آذلك ضعف التحالفات بين الحكومات والقطاعات التجارية المختلفة لتشجيع التجارة اإللكتروني
يح            آما إن االنتشار البطيء لمنظومات الشراء اإللكتروني بين الشرآات في           آما إن االنتشار البطيء لمنظومات الشراء اإللكتروني بين الشرآات في            ق التي ال تت يح            بلدان اإلسكوا من العوائ ق التي ال تت بلدان اإلسكوا من العوائ

ترين  ة للمش ارات الالزم ترين الخي ة للمش ارات الالزم وق       .  .  الخي ي س اًء ف ترون أعض ن المش م يك إذا ل ًا، ف وردين أيض ى الم ق عل ذا ينطب وق       وه ي س اء  ف ترون أعض ن المش م يك إذا ل ا ، ف وردين أيض ى الم ق عل ذا ينطب وه
 ..إلكترونية معينة، فلن يكون لدى الموردين حافز لالنضمام إليهاإلكترونية معينة، فلن يكون لدى الموردين حافز لالنضمام إليها

 
ز   ر أدق الج كوا أو بتعبي دان اإلس وق بل م س عف حج ر ض ز وُيعتب ر أدق الج كوا أو بتعبي دان اإلس وق بل م س عف حج ر ض ادر عءءوي عتب ادر ع الق ات  الق ى عملي ول إل ى التح ات ل ى عملي ول إل ى التح  ل

 ..الشراء والبيع عبر اإلنترنت، عامال  آخر يحد من انتشار التجارة اإللكترونية بين الشرآاتالشراء والبيع عبر اإلنترنت، عامًال آخر يحد من انتشار التجارة اإللكترونية بين الشرآات
 

ة في                     ة التجارة اإللكتروني ة في                   ويأتي عامل انعدام األمن اإللكتروني، بما في ذلك غياب الهيكل القانوني لحماي ة التجارة اإللكتروني ويأتي عامل انعدام األمن اإللكتروني، بما في ذلك غياب الهيكل القانوني لحماي
ج   ل دم كوا، وعام دان اإلس م بل ج  معظ ل دم كوا، وعام دان اإلس م بل ات،معظ ات،التكنولوجي ة    أي ا أي االتكنولوجي تريات اإللكتروني ات المش ط تطبيق ى رب ة إل ة   لحاج تريات اإللكتروني ات المش ط تطبيق ى رب ة إل لحاج

ؤثرة    .  .  من العوائق أيضا   من العوائق أيضاً    بمنظومات خلفية مساندة  بمنظومات خلفية مساندة   ؤثرة    وُيعتبر نقص منظومات الدفع اإللكتروني أيضا من العوامل الم وي عتبر نقص منظومات الدفع اإللكتروني أيضا من العوامل الم
 ..التي تعوق انتشار التجارة اإللكترونية بين الشرآات في المنطقةالتي تعوق انتشار التجارة اإللكترونية بين الشرآات في المنطقة

 
ارة اإل    و التج ي نم أنًا ف ل ش ة دورًا أق ؤدي العولم ارة اإل  وت و التج ي نم أنا  ف ل ش ة دورا  أق ؤدي العولم تهلكين وت رآات والمس ين الش ة ب تهلكين لكتروني رآات والمس ين الش ة ب ويالحظ أن ويالحظ أن .  .  لكتروني

فضعف انتشار استخدام اإلنترنت      فضعف انتشار استخدام اإلنترنت      .  .  العوامل المحلية في آل بلد تؤدي دورا  أآبر في انتشار هذا النوع من التجارة             العوامل المحلية في آل بلد تؤدي دورًا أآبر في انتشار هذا النوع من التجارة             
ذه                                ة اللمس واإلحساس بالبضائع تعوق ه ى أهمي ة عل ة الشرائية القائم ذه التجارة، والثقاف و ه ة نم ذه                               يسهم في إعاق ة اللمس واإلحساس بالبضائع تعوق ه ى أهمي ة عل ة الشرائية القائم ذه التجارة، والثقاف و ه ة نم يسهم في إعاق

اآن            .  .  ة أيضا  ة أيضاً التجارالتجار اون الخليجي، من األم اآن            وتعتبر األسواق التجارية في بلدان اإلسكوا، وخاصة بلدان مجلس التع اون الخليجي، من األم وتعتبر األسواق التجارية في بلدان اإلسكوا، وخاصة بلدان مجلس التع
ى         .  .  الترفيهية األساسية في حياة المواطنين، ما يضعف نمو التسوق اإللكتروني         الترفيهية األساسية في حياة المواطنين، ما يضعف نمو التسوق اإللكتروني          ى         أما العوامل المشجعة، فترتكز عل أما العوامل المشجعة، فترتكز عل

ات              األسعار المخفضة التي تتيحها شرآات الطيران والفنادق عند ال        األسعار المخفضة التي تتيحها شرآات الطيران والفنادق عند ال         و انتشار بطاق ى نم ت، وعل ر اإلنترن ات              حجز عب و انتشار بطاق ى نم ت، وعل ر اإلنترن حجز عب
ان اناالئتم ي  االئتم وفرة ف ر مت ت، غي ر اإلنترن ة شراء بضائع وخدمات عب تهلكين إمكاني يح للمس ي تت ة، والت ي المنطق ي   ف وفرة ف ر مت ت، غي ر اإلنترن ة شراء بضائع وخدمات عب تهلكين إمكاني يح للمس ي تت ة، والت ي المنطق  ف

 ..ويضاف إلى ذلك، تزايد أعداد مستخدمي اإلنترنت بسرعة في بلدان اإلسكواويضاف إلى ذلك، تزايد أعداد مستخدمي اإلنترنت بسرعة في بلدان اإلسكوا.  .  األسواق القريبةاألسواق القريبة
 

 )٤٢(الصيرفة اإللكترونية  -٢
 

الي في عدد                   معمع  الي في عدد                    ازدياد عدد مستخدمي اإلنترنت في بلدان اإلسكوا، ومع المنافسة التي يشهدها القطاع الم  ازدياد عدد مستخدمي اإلنترنت في بلدان اإلسكوا، ومع المنافسة التي يشهدها القطاع الم
ديم عدد من                            ى استخدام شبكة اإلنترنت في تق دان إل ديم عدد من                           من هذه البلدان، بادرت معظم المصارف العاملة في هذه البل ى استخدام شبكة اإلنترنت في تق دان إل من هذه البلدان، بادرت معظم المصارف العاملة في هذه البل

 ..الخدمات لزبائنهاالخدمات لزبائنها
 

                                                      
تقرير الصيرفة اإللكترونية فـي دول مجلـس التعـاون          تقرير الصيرفة اإللكترونية فـي دول مجلـس التعـاون          : : رئيسية التالية رئيسية التالية يعتمد هذا القسم والقسم الذي يليه على المصادر ال        يعتمد هذا القسم والقسم الذي يليه على المصادر ال        )  )  42(( 

؛ التقارير الوطنية المقدمة إلى اإلسكوا عـام        ؛ التقارير الوطنية المقدمة إلى اإلسكوا عـام        ))مدارمدار(( عن مركز دراسات االقتصاد الرقمي        عن مركز دراسات االقتصاد الرقمي       ٢٠٠٤٢٠٠٤ديسمبر  ديسمبر  //الخليجي الصادر في كانون األول    الخليجي الصادر في كانون األول    
٢٠٠٥٢٠٠٥ : :wsis/lb.org.escwa.www.. 
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ط،       وإذا آانت بعض المصارف قد استخدمت الشبكة الع     وإذا آانت بعض المصارف قد استخدمت الشبكة الع       ا فق ط،       المية إلتاحة معلومات عن خدماتها ومنتجاته ا فق المية إلتاحة معلومات عن خدماتها ومنتجاته
 ..باشرت أآثرية هذه المصارف في تلمس الطرق التي يمكن من خاللها تقديم خدمات مصرفية عبر الشبكة أيضا باشرت أآثرية هذه المصارف في تلمس الطرق التي يمكن من خاللها تقديم خدمات مصرفية عبر الشبكة أيضًا

 
ذه الخدمات،                     ل ه ذه الخدمات،                   وآانت المصارف العالمية العاملة في بلدان اإلسكوا من أوائل المصارف التي قدمت مث ل ه وآانت المصارف العالمية العاملة في بلدان اإلسكوا من أوائل المصارف التي قدمت مث

ي ا ف ى توفره رًا إل ينظ ا ف ى توفره را  إل دانها األمنظ ي بل ية ف ا الرئيس دانها األم فروعه ي بل ية ف ا الرئيس ي  .  .   فروعه دمات ف ذه الخ ديم ه تلزم تق م يس ي  ول دمات ف ذه الخ ديم ه تلزم تق م يس  ول
ة ات المحلي ع المتطلب ا م ة التكنولوجي ة أنظم بيًا لمواءم دودة نس تثمارات مح راء اس ة إج روع المحلي ةالف ات المحلي ع المتطلب ا م ة التكنولوجي ة أنظم بيا  لمواءم دودة نس تثمارات مح راء اس ة إج روع المحلي ا .  .  الف ا أم أم
ر لت     ر بكثي ر لت    المصارف المحلية التي اقتحمت مجال الصيرفة اإللكترونية، فاضطرت لتخصيص ميزانيات أآب ر بكثي طوير  طوير  المصارف المحلية التي اقتحمت مجال الصيرفة اإللكترونية، فاضطرت لتخصيص ميزانيات أآب

 .. الصيرفة الصيرفةاتاتخدماتها بما يتناسب مع االتجاه السائد نحو شبكخدماتها بما يتناسب مع االتجاه السائد نحو شبك
 

ذه                       ل ه ديم مث دأ تق م تب يمن، ل ذه                     إال أن مصارف بعض البلدان، مثل الجمهورية العربية السورية والعراق وال ل ه ديم مث دأ تق م تب يمن، ل إال أن مصارف بعض البلدان، مثل الجمهورية العربية السورية والعراق وال
ار      ة انتش كان، وقل دد الس ى ع بة إل ة بالنس ابات المصرفية العادي ة الحس ا قل رة، منه ل آثي ك لعوام دمات، وذل ار     الخ ة انتش كان، وقل دد الس ى ع بة إل ة بالنس ابات المصرفية العادي ة الحس ا قل رة، منه ل آثي ك لعوام دمات، وذل الخ

وفر الصيرفة       ٣٢٣٢ويبين الجدول ويبين الجدول .  .  اإلنترنت، ومحدودية المنافسة بين المصارف   اإلنترنت، ومحدودية المنافسة بين المصارف    دان اإلسكوا من حيث ت وفر الصيرفة        وضع بل دان اإلسكوا من حيث ت  وضع بل
 ..اإللكترونيةاإللكترونية

 
 ٢٠٠٤  توفر الصيرفة اإللكترونية في بلدان اإلسكوا، -٣٢الجدول 

 
 البلدالبلد  اإللكترونيةتوفر الصيرفة
دة و نعم ة المتح ارات العربي دة واألردن واإلم ة المتح ارات العربي ريناألردن واإلم رينالبح ان البح ان  وُعم ت  وع م ر والكوي طين وقط ت وفلس ر والكوي طين وقط وفلس

 السعودية السعودية والمملكة العربية والمملكة العربية مصر مصر ولبنان وولبنان و
 اليمناليمنالجمهورية العربية السورية والعراق والجمهورية العربية السورية والعراق و ال

 
انون األول                   ))مدارمدار((مرآز دراسات االقتصاد الرقمي     مرآز دراسات االقتصاد الرقمي     : : المصدرالمصدر اون الخليجي، آ دان مجلس التع ة في بل ر الصيرفة اإللكتروني انون األول                   ، تقري اون الخليجي، آ دان مجلس التع ة في بل ر الصيرفة اإللكتروني ارير   ٢٠٠٤٢٠٠٤ديسمبر   ديسمبر   //، تقري ارير   ، التق ، التق

 ..wsis/lb.org.escwa.www: : مة إلى اإلسكوا المتاحة على الموقعمة إلى اإلسكوا المتاحة على الموقعالوطنية المقدالوطنية المقد
 

 ::لى أربع مجموعاتلى أربع مجموعاتعع البلدان التي تتوفر لديها خدمات الصيرفة اإللكترونية  البلدان التي تتوفر لديها خدمات الصيرفة اإللكترونية تتوزعتتوزع 
 

ذه الخدمات            : : المجموعة األولى المجموعة األولى  ))أأ((  ذه الخدمات            تضم بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم معظم المصارف ه تضم بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم معظم المصارف ه
 بجودة عالية؛بجودة عالية؛

 
ه من المصارف خدمات صيرفة          : : نيةنيةالمجموعة الثا المجموعة الثا  ))بب((  أس ب ه من المصارف خدمات صيرفة          تضم األردن ولبنان، حيث يقدم عدد ال ب أس ب تضم األردن ولبنان، حيث يقدم عدد ال ب

 إلكترونية على نحو متفاوت الجودة؛إلكترونية على نحو متفاوت الجودة؛
 

ة  ))جج((  ة الثالث ة المجموع ة الثالث يرفة         : : المجموع دمات ص ارف خ ن المص ل م دد قلي دم ع ث يق دها، حي ر وح م مص يرفة         تض دمات ص ارف خ ن المص ل م دد قلي دم ع ث يق دها، حي ر وح م مص تض
 إلكترونية؛إلكترونية؛

 
ة السورية والعراق          : : المجموعة الرابعة المجموعة الرابعة  ))دد((  ة العربي ة السورية والعراق          تضم الجمهوري ة العربي ؤمن         تضم الجمهوري يمن، حيث ال ت ؤمن         وفلسطين وال يمن، حيث ال ت وفلسطين وال

ى                    اإلاإلالمصارف خدمات الصيرفة     المصارف خدمات الصيرفة      ة عل ا خدمات الصيرفة اإللكتروني وفر فيه تثناء فلسطين التي تت ة، باس ى                    لكتروني ة عل ا خدمات الصيرفة اإللكتروني وفر فيه تثناء فلسطين التي تت ة، باس لكتروني
 ..نطاق محدود جدا نطاق محدود جدًا

 
 لنظم المصرفية وأجهزة الصراف اآللي  ا-٣
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قتصادية في القطاع المصرفي   قتصادية في القطاع المصرفي   احتلت البحرين مرآز الصدارة بين بلدان اإلسكوا في مؤشرات ومعايير الحرية اال           احتلت البحرين مرآز الصدارة بين بلدان اإلسكوا في مؤشرات ومعايير الحرية اال           
ة               .  .  ))٤٣((والماليوالمالي ة الثالث ان وقطر والكويت في المرتب ا آل من ُعم ة، تليهم ة الثاني ة               ويحل األردن ولبنان في المرتب ة الثالث ان وقطر والكويت في المرتب ا آل من ع م ة، تليهم ة الثاني .  .  ويحل األردن ولبنان في المرتب

ة  ارات العربي ة االقتصادية، حازت اإلم ى مستوى من الحري د أدن ة السورية عن ة العربي ا بقيت الجمهوري ة وبينم ارات العربي ة االقتصادية، حازت اإلم ى مستوى من الحري د أدن ة السورية عن ة العربي ا بقيت الجمهوري وبينم
ة االقتصادية في         المتحدة ومصر والمملكة العربي   المتحدة ومصر والمملكة العربي    ة االقتصادية في         ة السعودية واليمن أربع نقاط، محققة مستوى منخفضًا من الحري ة السعودية واليمن أربع نقاط، محققة مستوى منخفضا  من الحري
 ).).٣٣٣٣انظر الجدول انظر الجدول ((العراق وفلسطين العراق وفلسطين يشمل يشمل ويشار إلى أن التصنيف لم ويشار إلى أن التصنيف لم .  .  القطاعين المصرفي والماليالقطاعين المصرفي والمالي

 
 ترتيب بلدان اإلسكوا حسب مؤشر الحرية االقتصادية في القطاع المصرفي والمالي  -٣٣الجدول 

 
 البلد  والمالالمصارف
 البحرين ١
 األردن، لبنان ٢
 الكويت، ع مان، قطر ٣
 السعودية، مصر، اليمنالمملكة العربية ،  العربية المتحدةاإلمارات ٤
 سوريةالجمهورية العربية ال ٥
 العراق، فلسطين -

 
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥تقرير مؤشر الحرية االقتصادية لعام تقرير مؤشر الحرية االقتصادية لعام مؤسسة هيريتيج وداو جونز، مؤسسة هيريتيج وداو جونز، : : المصدرالمصدر

 
 معايير المؤشر وآيفية حساب النقاطمعايير المؤشر وآيفية حساب النقاط ))أأ((
 

ايير تضم     ١٦١١٦١يقيس مؤشر الحرية االقتصادية مستوى أداء       يقيس مؤشر الحرية االقتصادية مستوى أداء         ة مع ايير تضم      بلدًا، بناء على قائم ة مع تقًال   ٥٠٥٠ بلدا ، بناء على قائم رًا مس را  مستقال     متغي  متغي
ى  مة إل ى مقّس ة االقتصادية١٠١٠مقس مة إل يم الحري ية لتقي االت رئيس ة االقتصادية مج يم الحري ية لتقي االت رئيس االت هي.  .   مج ذه المج يوه االت ه ذه المج اء : : وه ة، واألعب ة التجاري اء السياس ة، واألعب ة التجاري السياس

ة، والس  ى الحكوم ة عل ة، والس المالي ى الحكوم ة عل تثمارات     المالي ال واالس دفق رأس الم اد، وت ي االقتص ومي ف دخل الحك ة، والت ة النقدي تثمارات     ياس ال واالس دفق رأس الم اد، وت ي االقتص ومي ف دخل الحك ة، والت ة النقدي ياس
وانين والتشريعات، والسوق                        ة، والق وق الملكي الي، واألجور واألسعار، وحق وانين والتشريعات، والسوق                       األجنبية في القطاع المصرفي والم ة، والق وق الملكي الي، واألجور واألسعار، وحق األجنبية في القطاع المصرفي والم

ر الرسمية  ر الرسمية غي راوح).  ).  السوق السوداءالسوق السوداء((غي ي تت ذا المؤشر، والت ى ه اط المسجلة عل ا انخفضت النق راوحوآلم ي تت ذا المؤشر، والت ى ه اط المسجلة عل ا انخفضت النق ين نقطة وآلم ين نقطة  ب  ب
اط المسجلة في أحد المجاالت،              .  .  واحدة وخمس نقاط، يكون مستوى الحرية االقتصادية أعلى       واحدة وخمس نقاط، يكون مستوى الحرية االقتصادية أعلى        ا ارتفعت النق اط المسجلة في أحد المجاالت،              وآلم ا ارتفعت النق وآلم

ي                      د المعن ة االقتصادية في البل الي يكون مستوى الحري ر، وبالت ي                     يكون مستوى التدخل الحكومي في االقتصاد أآب د المعن ة االقتصادية في البل الي يكون مستوى الحري ر، وبالت يكون مستوى التدخل الحكومي في االقتصاد أآب
 ..طاع المصرفي والمالي، نظرا  لصلته بالموضوعطاع المصرفي والمالي، نظرًا لصلته بالموضوع مجاال  واحدا  فقط، هو الق مجاًال واحدًا فقط، هو الق٣٣٣٣ويتناول الجدول ويتناول الجدول .  .  أدنىأدنى

 تكنولوجيا النظم المصرفيةتكنولوجيا النظم المصرفية ))بب((
 

 ::تقسم التكنولوجيات المستخدمة في النظم المصرفية إلى ثالثة أنواعتقسم التكنولوجيات المستخدمة في النظم المصرفية إلى ثالثة أنواع 
 

 البنية األساسية، بما فيها أجهزة الحاسوب، ونظم التشغيل، والشبكات، وقواعد البيانات؛البنية األساسية، بما فيها أجهزة الحاسوب، ونظم التشغيل، والشبكات، وقواعد البيانات؛ ))١١(( 
 عامالت المالية المصرفية؛عامالت المالية المصرفية؛النظم البرمجية الخاصة بالمالنظم البرمجية الخاصة بالم ))٢٢(( 
 ..نظم خدمات الزبائن ومراآز االتصالنظم خدمات الزبائن ومراآز االتصال ))٣٣(( 

 
ة       ة     ولرسم مالمح خدمات الصيرفة اآللي ي                    ولرسم مالمح خدمات الصيرفة اآللي دفع اإللكترون ات ال د مؤشرا عدد بطاق دان اإلسكوا، ُيعتم ي                  في بل دفع اإللكترون ات ال د مؤشرا عدد بطاق دان اإلسكوا، ي عتم في بل

 ..عدد أجهزة الصراف اآللي لكل عشرة آالف من السكانعدد أجهزة الصراف اآللي لكل عشرة آالف من السكان و ولكل ألف من السكان؛لكل ألف من السكان؛
 

 ونيونيعدد بطاقات الدفع اإللكترعدد بطاقات الدفع اإللكتر ))١١(( 
 

                                                      
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥رية االقتصادية لعام رية االقتصادية لعام تقرير مؤشر الحتقرير مؤشر الح، ، مؤسسة هيريتيج وداو جونزمؤسسة هيريتيج وداو جونز) ) 43((
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دفع    ات ال دد بطاق ي ع كوا ف دان اإلس ائر بل ى س ًا عل دمًا ملحوظ اون الخليجي تق دان مجلس التع دفع  تسجل بل ات ال دد بطاق ي ع كوا ف دان اإلس ائر بل ى س ا  عل دما  ملحوظ اون الخليجي تق دان مجلس التع تسجل بل
ات                          وق ملحوظ للبحرين والكويت حيث تتجاوز نسبة البطاق ات                         اإللكتروني بالنسبة إلى عدد السكان، مع تف وق ملحوظ للبحرين والكويت حيث تتجاوز نسبة البطاق  في    في   ٥٠٥٠اإللكتروني بالنسبة إلى عدد السكان، مع تف

ارب  حدحدالمائة من عدد السكان، تليهما اإلمارات العربية المت       المائة من عدد السكان، تليهما اإلمارات العربية المت        ارب  ة حيث يق ي نصف عدد       ة حيث يق دفع اإللكترون ات ال ي نصف عدد       عدد بطاق دفع اإللكترون ات ال عدد بطاق
 ..سكانهاسكانها

 
 عدد أجهزة الصراف اآللي لكل عشرة آالف من السكانعدد أجهزة الصراف اآللي لكل عشرة آالف من السكان ))٢٢(( 

 
عودية          ة الس ة العربي ظ أن المملك رين، ُيالح دة والبح ة المتح ارات العربي ا اإلم ر أوًال، تليه تثناء قط عودية        باس ة الس ة العربي ظ أن المملك رين، ي الح دة والبح ة المتح ارات العربي ا اإلم ر أوال ، تليه تثناء قط باس

ان       في المائة من مجموع أجهزة الصراف اآللي   في المائة من مجموع أجهزة الصراف اآللي  ٤٣٤٣تستضيف وحدها أآثر من     تستضيف وحدها أآثر من      د لبن ة اإلسكوا، وتحل بع ان       في منطق د لبن ة اإلسكوا، وتحل بع  في منطق
واطن ي لكل عشرة آالف م زة الصراف اآلل دد أجه ي ع ة الخامسة ف ل المرتب ذي يحت واطنال ي لكل عشرة آالف م زة الصراف اآلل دد أجه ي ع ة الخامسة ف ل المرتب ذي يحت ة .  .  ال ل مصر المرتب ة وتحت ل مصر المرتب وتحت

 ..العاشرةالعاشرة
 

ة       ة العربي واطن، والجمهوري ف م ة أل ل مائ د لك از واح بة جه يمن بنس ا ال ان يحتلهم ان األخيرت ة     والمرتبت ة العربي واطن، والجمهوري ف م ة أل ل مائ د لك از واح بة جه يمن بنس ا ال ان يحتلهم ان األخيرت والمرتبت
واطن                  السورية التي بدأت بترآيب مثل      السورية التي بدأت بترآيب مثل       ون م زة لكل ملي ة أجه ا ثالث ط، وفيه واطن                  هذه األجهزة منذ ثالثة أعوام فق ون م زة لكل ملي ة أجه ا ثالث ط، وفيه ا  .  .  هذه األجهزة منذ ثالثة أعوام فق ا  أم أم

 ).).٣٤٣٤انظر الجدول انظر الجدول ((العراق وفلسطين فال تتوفر معلومات عنهما بهذا الصدد العراق وفلسطين فال تتوفر معلومات عنهما بهذا الصدد 
 

 ٢٠٠٤  معدل انتشار أجهزة الصر اف اآللي في بلدان اإلسكوا، -٣٤الجدول 
 

 البلدالبلد الصراف اآللي  أجهزة عدد  لكل عشرة آالف مواطنأجهزة الصراف اآلليعدد 
 األردن ٥٤٠ ٠٫٩٩
  العربية المتحدةاإلمارات ١ ١٠٠ ٢٫٥٥
 البحرين ١٨٠ ٢٫٥٤
 ريةالسو العربية ةالجمهوري ٥٠ ٠٫٠٣

 العراق - -
 ع مان ٥٢٠ ٢٫١٦

 فلسطين - -
 قطر ٣٥٠ ٤٫٤٣
 الكويت ٣٢٠ ١٫١٦
 لبنان ٨٥٠ ١٫٨٩
 مصر ١ ٢٥٠ ٠٫١٧
 السعودية العربية المملكة ٤ ٠٩٢ ١٫٧٩
 اليمن ٢٠٠ ٠٫١

در درالمص ي: : المص اد الرقم ات االقتص ز دراس يمرآ اد الرقم ات االقتص ز دراس دار ( (مرآ دارم ة ))م ح الوطني ارير المالم ة ، وتق ح الوطني ارير المالم دان، وتق ي بل ات ف ع المعلوم دانلمجتم ي بل ات ف ع المعلوم علمجتم ى الموق ة عل كوا المتاح ع اإلس ى الموق ة عل كوا المتاح   :: اإلس
wsis/lb.org.escwa.www.. 

 
 ..معلومات غير متوفرةمعلومات غير متوفرة) ) -: (: (مالحظةمالحظة

ي من أجهزة الصراف امن أجهزة الصراف ا  ٢٫٣٤٢٫٣٤يبلغ المعدل العالمي    يبلغ المعدل العالمي    وو  ي آلل   ١٫٥١٫٥ إذ يوجد نحو    إذ يوجد نحو   انانككمن الس  من الس   آالف  آالف عشرة عشرة  لكل   لكل  آلل
  جهاز صرف  جهاز صرف    ١٣١٣ نحو    نحو    األمريكية يبلغ معدل االنتشار     األمريكية يبلغ معدل االنتشار    في الواليات المتحدة  في الواليات المتحدة  وو.  .   العالم  العالم من أجهزة الصراف اآللي في    من أجهزة الصراف اآللي في    
رة آالف،   ل عش ي لك رة آالف،  آل ل عش ي لك اآل ابينم غبينم غ يبل دل يبل دل مع ة   مع ا الالتيني ي أمريك ار ف ة   االنتش ا الالتيني ي أمريك ار ف و االنتش و نح ن األجه ٢٫٣٢٫٣   نح ن األجه  م    ةةزز م

دان اإلسكوا،              وبمقاوبمقا.  .  لكل عشرة آالف مواطن   لكل عشرة آالف مواطن    ام بل ابقة مع أرق ام الس دان اإلسكوا،              رنة األرق ام بل ابقة مع أرق ام الس دان          يالحظ يالحظ رنة األرق ة بل دل في ثالث دان           أن المع ة بل دل في ثالث  أن المع
ط طفق ارات هي هي   ،،فق ارات اإلم دة اإلم ة المتح دة العربي ة المتح رينالعربي رينوالبح روالبح ة،   وقطر وقط ا الالتيني دل أمريك المي ومع دل الع اوز المع ة،  ، يتج ا الالتيني دل أمريك المي ومع دل الع اوز المع ا ، يتج ا بينم بينم

 ..مريكيةمريكية معدل الواليات المتحدة األ معدل الواليات المتحدة األمنمن بنسبة آبيرة  بنسبة آبيرة هي أقلهي أقل أن جميع معدالت بلدان اإلسكوا  أن جميع معدالت بلدان اإلسكوا يالحظيالحظ
 

  النضج مستوىوفق  تصنيف وترتيب بلدان اإلسكوا  -جيم
 التجارة واألعمال اإللكترونيةتطبيقات      في 
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ال اإللكترون                       دان اإلسكوا في التجارة واألعم ال اإللكترون                     يظهر هذا التقرير تغيرات ملموسة في مستوى نضج بل دان اإلسكوا في التجارة واألعم ة يظهر هذا التقرير تغيرات ملموسة في مستوى نضج بل ة ي .  .  ي
ذه التغيُّ ض ه ر أن بع ذه التغي غي ض ه ر أن بع يرات ال رات ال غي يتعن دمًا أو تراجتعن رورة تق دما  أو تراج بالض رورة تق ابق  بالض نيف الس حيح للتص ل تص ًا، ب ًا حقيقي ابق ع نيف الس حيح للتص ل تص ا ، ب ا  حقيقي .  .  ع

ورية  ة الس ة العربي ورية فالجمهوري ة الس ة العربي ام     فف صنفت  صنفت فالجمهوري ن األرق اني، لك توى النضج الث ابقة ضمن مس كوا الس ة اإلس ام     ي دراس ن األرق اني، لك توى النضج الث ابقة ضمن مس كوا الس ة اإلس ي دراس
 ..والمؤشرات المتوفرة حاليا  ال تسمح بوضعها إال في المستوى األولوالمؤشرات المتوفرة حاليًا ال تسمح بوضعها إال في المستوى األول

 
ى    ابقة إل ة الس ي الدراس اني ف توى النضج الث ن مس رين م دمت البح ى  وتق ابقة إل ة الس ي الدراس اني ف توى النضج الث ن مس رين م دمت البح ذه  وتق ي ه ع ف توى النضج الراب ذه   مس ي ه ع ف توى النضج الراب  مس

 ..الدراسة، وآان من األحرى أن توضع ضمن المستوى الثالث في الدراسة السابقةالدراسة، وآان من األحرى أن توضع ضمن المستوى الثالث في الدراسة السابقة
 

ة    ارات العربي ن األردن واإلم ل م دمت آ ة  وتق ارات العربي ن األردن واإلم ل م دمت آ دة وتق دة المتح دان   المتح ائر بل ا حافظت س دًا بينم توى واح ان مس دان   ولبن ائر بل ا حافظت س دا  بينم توى واح ان مس ولبن
 ..راسة اإلسكوا السابقةراسة اإلسكوا السابقةاإلسكوا على ترتيبها السابق، باستثناء قطر التي لم يكن لها ترتيب في داإلسكوا على ترتيبها السابق، باستثناء قطر التي لم يكن لها ترتيب في د

 
زة يي النضج وتعرض المالمح الرئيس النضج وتعرض المالمح الرئيسمستوىمستوىتجمع هذه الفقرة البلدان األعضاء في اإلسكوا حسب         تجمع هذه الفقرة البلدان األعضاء في اإلسكوا حسب         وو  زة ة الممي   ة الممي
ل م ل ملك توىلك توىس دول .  .  س ين الج دول ويب ين الج امي   ٣٥٣٥ويب ين ع كوا ب دان اإلس امي    وضع بل ين ع كوا ب دان اإلس كل .  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥ و و٢٠٠٣٢٠٠٣ وضع بل ر الش كل ويظه ر الش دد ١٤١٤ويظه دد  ع  ع

 ..البلدان المصنفة في آل مستوى نضجالبلدان المصنفة في آل مستوى نضج
 

   واليمنوفلسطينالعراق الجمهورية العربية السورية و: لمستوى النضج األو  -١
 

ي القطاع    ة ف راءات إصالحية هام اذ إج امين الماضيين باتخ ي الع ورية ف ة الس ة العربي دأت الجمهوري ي القطاع  ب ة ف راءات إصالحية هام اذ إج امين الماضيين باتخ ي الع ورية ف ة الس ة العربي دأت الجمهوري ب
ى نطاق        ى نطاق       المصرفي والمالي، أفضت إلى الترخيص لعدد من المصارف الخاصة، ودخول خدمة الصيرفة اآللية عل المصرفي والمالي، أفضت إلى الترخيص لعدد من المصارف الخاصة، ودخول خدمة الصيرفة اآللية عل

ذا.  .  متواضعمتواضع ذاإال أن ه ورة خاصة بالمصارف،    إال أن ه ة متط ة تكنولوجي ة تحتي ود بني دم وج ن ع اني م زال يع د ال ي ورة خاصة بالمصارف،     البل ة متط ة تكنولوجي ة تحتي ود بني دم وج ن ع اني م زال يع د ال ي  البل
ومحدودية الخدمات المصرفية اآللية، وانعدام أنشطة التجارة اإللكترونية نظرا إلى وجود قوانين مالية واقتصادية        ومحدودية الخدمات المصرفية اآللية، وانعدام أنشطة التجارة اإللكترونية نظرا إلى وجود قوانين مالية واقتصادية        

ار و      .  .  تحد من تلك األنشطة، ولعدم وجود من يقدم هذه الخدمات         تحد من تلك األنشطة، ولعدم وجود من يقدم هذه الخدمات          ار و      وإذا أخذ في االعتب دة        وإذا أخذ في االعتب رات جي ات وخب دة        جود إمكان رات جي ات وخب جود إمكان
ع تطوير        ة تمن ة أو سياسية حقيقي ع تطوير       نسبيا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعدم وجود عوائق اجتماعي ة تمن ة أو سياسية حقيقي نسبيا في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعدم وجود عوائق اجتماعي

، إن أرادت، أن تتجاوز، وبسرعة،        ، إن أرادت، أن تتجاوز، وبسرعة،         السورية   السورية  القطاع المصرفي والتجارة اإللكترونية، تستطيع الجمهورية العربية      القطاع المصرفي والتجارة اإللكترونية، تستطيع الجمهورية العربية      
 .  .  ماليماليالمشاآل التي يعاني منها القطاع الالمشاآل التي يعاني منها القطاع ال

 
  جهدجهدثبط أي   ثبط أي   تت،  ،  وأوضاع سياسية واجتماعية صعبة   وأوضاع سياسية واجتماعية صعبة     ةة عسكري  عسكري نزاعاتنزاعات من    من   وفلسطينوفلسطينعاني آل من العراق     عاني آل من العراق     ويوي 

ة في          ة في         جدي لتطوير أي خطة وطني دين   جدي لتطوير أي خطة وطني ذين البل دين   ه ذين البل ة أساسية تكنولوجي            وو.  .  ه دان بني ذان البل ك ه ة أساسية تكنولوجي            ال يمل دان بني ذان البل ك ه ة مال   ةةال يمل ة مال    ومالي ة  ئئ ومالي ة  م م
دعم أي  دعم أي ل دل دجه ي جه ي  وطن ار   وطن ي إط ار  يصب ف ي إط ا ا يصب ف ات تكنولوجي ر تطبيق وير ونش ا ا تط ات تكنولوجي ر تطبيق وير ونش ارة  تط ي التج ات واالتصاالت ف ارة  لمعلوم ي التج ات واالتصاالت ف لمعلوم
 .  .  واألعمالواألعمال

 
زال   زال وال ي ة  وال ي ي مرحل يمن ف ة  ال ي مرحل يمن ف اءال اءإنش ة  إنش ةالبني ات   البني دعم تطبيق ات واالتصاالت ل ا المعلوم ية لتكنولوجي ات    األساس دعم تطبيق ات واالتصاالت ل ا المعلوم ية لتكنولوجي  األساس

 .  .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التجارة واألعمالتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التجارة واألعمال
 

ا     وبالرغم من المحاوالت الجادة التي قامت بها الحكومة اليمنية لالرتق         وبالرغم من المحاوالت الجادة التي قامت بها الحكومة اليمنية لالرتق           ا     اء بالقطاع المصرفي، ال يزال عليه اء بالقطاع المصرفي، ال يزال عليه
ة ومصرفية                     ة تكنولوجي ة ومصرفية                    تذليل الكثير من العقبات سواء على منحى التطوير المصرفي بوجه عام وتوفير بنية تحتي ة تكنولوجي تذليل الكثير من العقبات سواء على منحى التطوير المصرفي بوجه عام وتوفير بنية تحتي
اع المصرفي، وضع        وير القط ى تط افة إل ب، إض ي تتطل ة الت ارة اإللكتروني ل التج ى تفعي ى منح ة أم عل اع المصرفي، وضع       مالئم وير القط ى تط افة إل ب، إض ي تتطل ة الت ارة اإللكتروني ل التج ى تفعي ى منح ة أم عل مالئم

 ..لتجارية المتقدمة التي ال يزال اليمن يفتقر إليهالتجارية المتقدمة التي ال يزال اليمن يفتقر إليهامجموعة من القوانين والعالقات امجموعة من القوانين والعالقات ا
 

 مصر :مستوى النضج الثاني  -٢
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ات        تمتلك مصر تمتلك مصر   ات         بنية أساسية مالئمة لتطوير ونشر تطبيق ا المعلومات      بنية أساسية مالئمة لتطوير ونشر تطبيق ا المعلومات   تكنولوجي واالتصاالت في التجارة      واالتصاالت في التجارة        تكنولوجي
ال الواألعم وطني.  .  واألعم ى المستوى ال ا عل تراتيجيات وخطط د وضعت اس وطنيوق ى المستوى ال ا عل تراتيجيات وخطط د وضعت اس د بع، ، وق ل الفوائ م تجن آ ا ل د بعولكنه ل الفوائ م تجن آ ا ل ن .  .  ددولكنه ن وم وم

 اإللكتروني يعتبر بادرة جيدة وأساسا ال غنى عنه في تطوير التجارة   اإللكتروني يعتبر بادرة جيدة وأساسا ال غنى عنه في تطوير التجارة  ععالبوادر الجديرة بالذآر إصدار قانون للتوقي    البوادر الجديرة بالذآر إصدار قانون للتوقي    
م الصعوبات التي                .  .  اإللكترونية في مصر  اإللكترونية في مصر   ران من أه م الصعوبات التي                آما إن ضخامة عدد السكان وسعة المساحة في مصر يعتب ران من أه آما إن ضخامة عدد السكان وسعة المساحة في مصر يعتب

 .  .  يجب التغلب عليها في عملية التطويريجب التغلب عليها في عملية التطوير
 

 األردن وع مان وقطر والكويت ولبنان : النضج الثالثمستوى   -٣
 والمملكة العربية السعودية

 
ذ  ى التنفي ا وشواهد عل تراتيجيات وخطط ذا المستوى اس دان ه ك بل ذتمتل ى التنفي ا وشواهد عل تراتيجيات وخطط ذا المستوى اس دان ه ك بل عإال أنإال أن.  .  تمتل ع المجتم م يجن المجتم م يجن ل د  ل د  الفوائ  الفوائ
ة     فقطر أبدت اهتماما مك   فقطر أبدت اهتماما مك   .  .  ويمكن العثور على إنجازات ناجحة في عدد من المجاالت        ويمكن العثور على إنجازات ناجحة في عدد من المجاالت        .  .   بعد  بعد الكاملةالكاملة ة     ثفا بتطوير البني ثفا بتطوير البني

ة  ارة اإللكتروني جيع التج دة لتش ات متزاي هد توجه ة للقطاع المصرفي، وتش ية التكنولوجي ة األساس ارة اإللكتروني جيع التج دة لتش ات متزاي هد توجه ة للقطاع المصرفي، وتش ية التكنولوجي ر .  .  األساس ان يعتب ر ولبن ان يعتب ولبن
األعرق بين البلدان العربية في القطاع المصرفي، وخصوصا  بعد صدور مجموعة من القوانين التي ساهمت في                  األعرق بين البلدان العربية في القطاع المصرفي، وخصوصًا بعد صدور مجموعة من القوانين التي ساهمت في                  

انون  ا ق ة ومن أهمه ارة اإللكتروني انون تشجيع التج ا ق ة ومن أهمه ارة اإللكتروني يتشجيع التج انون تنظيم العمل المصرفي اإللكترون ي وق ع اإللكترون يالتوقي انون تنظيم العمل المصرفي اإللكترون ي وق ع اإللكترون .  .  التوقي
ود           ث وج ن حي واء م رفي س ل المص ى نضج العم دالئل عل ن ال ة م دي مجموع عودية تب ة الس ة العربي ود          والمملك ث وج ن حي واء م رفي س ل المص ى نضج العم دالئل عل ن ال ة م دي مجموع عودية تب ة الس ة العربي والمملك
ين                 ر األضخم ب ذي يعتب ة ال ين                مؤسسات مصرفية عالمية ومحلية آبرى، أم من حيث حجم أعمال التجارة اإللكتروني ر األضخم ب ذي يعتب ة ال مؤسسات مصرفية عالمية ومحلية آبرى، أم من حيث حجم أعمال التجارة اإللكتروني

 ..بلدان المنطقةبلدان المنطقة
 

  والبحريناإلمارات العربية المتحدة: ستوى النضج الرابعم  -٤
 

ة من نشر                     تفادة الكامل ة من نشر                   يتطلب االلتحاق بهذه المجموعة تنفيذ االستراتيجية على المستوى الوطني مع االس تفادة الكامل يتطلب االلتحاق بهذه المجموعة تنفيذ االستراتيجية على المستوى الوطني مع االس
 ..بأسرهبأسرهتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات الحكومية في البلد تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات الحكومية في البلد 

 
ارات العرب   ت اإلم ارات العرب وآان ت اإلم ة المتوآان ة المتي اد        ححي ي اعتم باقة ف دان الس ن البل ت م ا زال ي، وم ارة دب يما إم اد        دة، وال س ي اعتم باقة ف دان الس ن البل ت م ا زال ي، وم ارة دب يما إم  دة، وال س

اد  وير االقتص أنها تط ن ش ي م ات الت ر التقني اد آخ وير االقتص أنها تط ن ش ي م ات الت ر التقني دة  .  .  آخ ة المتح ارات العربي يف اإلم ك، تستض ى ذل افة إل دة  وإض ة المتح ارات العربي يف اإلم ك، تستض ى ذل افة إل  وإض
ًا ا فروع ن            فروع ر م ي تعتب ة الت ارف المحلي ن المص ة م ك مجموع ال، وتمتل وت الم ة وبي ارف العالمي م المص ن             لمعظ ر م ي تعتب ة الت ارف المحلي ن المص ة م ك مجموع ال، وتمتل وت الم ة وبي ارف العالمي م المص  لمعظ

ى              .  .  مصارف الرائدة على مستوى المنطقة والعالم     مصارف الرائدة على مستوى المنطقة والعالم     الال ة المتحدة عل ارات العربي ة في اإلم ى              وتعتبر التجارة اإللكتروني ة المتحدة عل ارات العربي ة في اإلم وتعتبر التجارة اإللكتروني
 .  .  قدر من النضج وشائعة االستخدام على المستويين المحلي واإلقليميقدر من النضج وشائعة االستخدام على المستويين المحلي واإلقليمي

 
ر ا                      ى تحري المي نظرا إل ر ا                    وتعتبر البحرين مرآزًا ماليًا عالميًا ووجهة أساسية للقطاع المصرفي الع ى تحري المي نظرا إل لقطاع  لقطاع  وتعتبر البحرين مرآزا  ماليا  عالميا  ووجهة أساسية للقطاع المصرفي الع

ه               .  .  المصرفي بأآمله المصرفي بأآمله  ه               وآانت البحرين من أوائل البلدان التي سنت قانونا خاصا بالتجارة اإللكترونية وبدأت العمل ب وآانت البحرين من أوائل البلدان التي سنت قانونا خاصا بالتجارة اإللكترونية وبدأت العمل ب
 ..إضافة إلى امتالآها بنية أساسية للتكنولوجيا المصرفية من أرقى المستويات في العالمإضافة إلى امتالآها بنية أساسية للتكنولوجيا المصرفية من أرقى المستويات في العالم

 
  النضج ىالترتيب العام لبلدان اإلسكوا وفق مستو  -٣٥الجدول 

  اإللكترونيةالتجارة واألعمال  تطبيقاتفي             
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در درالمص ة،  :  :  المص ذه الدراس ل ه ائج تحلي ة،  نت ذه الدراس ل ه ائج تحلي ع الم نت ة لمجتم ح اإلقليمي ة المالم ائج دراس ع الم ونت ة لمجتم ح اإلقليمي ة المالم ائج دراس اني  ونت رين الث يا، تش ي آس ي غرب ات ف اني  علوم رين الث يا، تش ي آس ي غرب ات ف وفمبر //علوم وفمبر ن ، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣ن

E/ESCWA/ICTD/2003/11.. 
 

  تجارة واألعمال اإللكترونيةال   توز ع بلدان اإلسكوا وفق مستوى النضج في تطبيقات-١٤الشكل 

 
 
 

 الصحة في واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات تطبيقات  -تاسعا 
 

   لمحة عامة-ألف
 

يا، في القطاع الصحي،             وم، دورًا أساس يا، في القطاع الصحي،           تؤّدي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الي وم، دورا  أساس ة   حيث حيث تؤد ي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الي يح إمكاني ة    تت يح إمكاني  تت
د                         إجراء االستشارات عن بع رد، وتسمح ب دة لكل ف د                        الوصول إلى المعلومات الصحية المتراآمة طوال أعوام عدي إجراء االستشارات عن بع رد، وتسمح ب دة لكل ف الوصول إلى المعلومات الصحية المتراآمة طوال أعوام عدي

ذلك بمراق                 الم، وتسمح آ دان الع ذلك بمراق                بين األطباء والخبراء الصحيين في مختلف بل الم، وتسمح آ دان الع د            بين األطباء والخبراء الصحيين في مختلف بل دة من بل ة معق ات جراحي ة عملي د            ب دة من بل ة معق ات جراحي ة عملي ب
 ..معين، يجريها  فريق متخصص في بلد آخرمعين، يجريها  فريق متخصص في بلد آخر

 
ض               د أن بع ال، بي ذا المج ي ه وطني ف عيد ال ى الص بيًا عل ة نس كوا متخلف دان اإلس م بل زال معظ ض             وال ت د أن بع ال، بي ذا المج ي ه وطني ف عيد ال ى الص بيا  عل ة نس كوا متخلف دان اإلس م بل زال معظ وال ت

ة          ر والمملك ان ومص رين ولبن دة والبح ة المتح ارات العربي ي األردن واإلم ودة ف ورة الموج فيات المتط ة         المستش ر والمملك ان ومص رين ولبن دة والبح ة المتح ارات العربي ي األردن واإلم ودة ف ورة الموج فيات المتط المستش
ة    العربيالعربي بكات طبي اط بش الل االرتب ن خ ال م ذا المج ي ه ة ف تويات متقدم وغ مس ن بل ت م عودية تمكن ة    ة الس بكات طبي اط بش الل االرتب ن خ ال م ذا المج ي ه ة ف تويات متقدم وغ مس ن بل ت م عودية تمكن  ة الس

 .  .  عالمية، وأمريكية خاصةعالمية، وأمريكية خاصة
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ي           االت ف ات واالتص ا المعلوم تخدام تكنولوجي ال اس ي مج كوا ف دان اإلس دم بل توى تق اس مس ي         ولقي االت ف ات واالتص ا المعلوم تخدام تكنولوجي ال اس ي مج كوا ف دان اإلس دم بل توى تق اس مس  ولقي
 : : الصحة، ترآز الدراسة على المحاور التاليةالصحة، ترآز الدراسة على المحاور التالية

 
 ..الوطنيةالوطنية الطبيةالطبية نايةنايةالعالع بياناتبيانات قواعدقواعد -١١
 ..بعدبعد عنعنالطبية الطبية   والمؤتمرات والمؤتمراتبعدبعد عنعن الطبالطب -٢٢
 .درجة النضج ومستوى تطبيق نظم المعلومات الخاصة بالعناية الطبية -٣
 

   دراسة تحليلية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصحة-باء
 

 الوطنية الطبية العناية بيانات قواعد  -١
 

تكملها             بدأت بلدان عديدة بدأت بلدان عديدة   م تس ا ل ة، إّال أنه ة الطبي ة للعناي ات وطني تكملها              أعضاء في اإلسكوا بإنشاء قواعد بيان م تس ا ل ة، إال  أنه ة الطبي ة للعناي ات وطني  أعضاء في اإلسكوا بإنشاء قواعد بيان
واطنين    ن صحة الم املة ع ات ش ث تتضمن معلوم د، بحي واطنين   بع ن صحة الم املة ع ات ش ث تتضمن معلوم د، بحي س   .  .  بع دان مجل ي بل ورة ف فيات المتط ك المستش س   وتمل دان مجل ي بل ورة ف فيات المتط ك المستش وتمل

زال    د ال ي ذه القواع م ه ا، إال أن معظ ات خاصة به د بيان ان قواع اون الخليجي واألردن ولبن زال   التع د ال ي ذه القواع م ه ا، إال أن معظ ات خاصة به د بيان ان قواع اون الخليجي واألردن ولبن ر التع زوًال وغي ر  مع زوال  وغي  مع
 ..مرتبط بشبكة وطنية مرآزيةمرتبط بشبكة وطنية مرآزية

 
ة، فأنشأت مؤسسة                    ات مرآزي دة بيان ة، فأنشأت مؤسسة                  وحققت قطر إنجازات مهمة على طريق ربط المراآز الصحية بقاع ات مرآزي دة بيان وحققت قطر إنجازات مهمة على طريق ربط المراآز الصحية بقاع

ة      ية األربع فيات التخصص ام المستش ع إدارات وأقس ربط جمي امال ي ات ش ام معلوم ة نظ د الطبي ة     حم ية األربع فيات التخصص ام المستش ع إدارات وأقس ربط جمي امال ي ات ش ام معلوم ة نظ د الطبي  حم
ه   وهكذوهكذ.  .  التابعة لها فيما بينها بواسطة اإلنترنت    التابعة لها فيما بينها بواسطة اإلنترنت     اجون إلي ه   ا يصبح باستطاعة العاملين في المؤسسة النفاذ إلى ما يحت اجون إلي ا يصبح باستطاعة العاملين في المؤسسة النفاذ إلى ما يحت

ن نم ي م ات ف ذه المعلوم امهم، وتوظيف ه م وأقس ي إداراته ات من خالل الحواسيب ف يمعلوم ات ف ذه المعلوم امهم، وتوظيف ه م وأقس ي إداراته ات من خالل الحواسيب ف ات  معلوم ات التخطيط لميزاني التخطيط لميزاني
ة  ل، وآيفي ات العم ة أولوي أن جدول نهم بش ا بي اور فيم م، والتش ة إداراته ل، وآيفي ات العم ة أولوي أن جدول نهم بش ا بي اور فيم م، والتش ي  إداراته ة ف وارد المتاح ن الم ادة القصوى م ي اإلف ة ف وارد المتاح ن الم ادة القصوى م اإلف

 ..لمؤسسةلمؤسسةاا
 

ال      ذه المج ي ه ورًا ف ر تط دول األآث ن ال ت م دة والكوي ة المتح ارات العربي رين واإلم د البح ال    وتع ذه المج ي ه ورا  ف ر تط دول األآث ن ال ت م دة والكوي ة المتح ارات العربي رين واإلم د البح ن .  .  وتع ن وم وم
ذا الصعيد، خالل السنوات                           ى ه ًا عل ة، تطورًا ملموس ذا الصعيد، خالل السنوات                          المتوقع أن تشهد العديد من بلدان اإلسكوا وخاصة الخليجي ى ه ا  عل ة، تطورا  ملموس المتوقع أن تشهد العديد من بلدان اإلسكوا وخاصة الخليجي

 ..القليلة المقبلةالقليلة المقبلة
 بعد عن والمؤتمرات بعد عن الطب  -٢

 
 . . يزال استخدام التكنولوجيا الطبية بأنماطها المختلفة في المراحل االبتدائية في جميع بلدان اإلسكوايزال استخدام التكنولوجيا الطبية بأنماطها المختلفة في المراحل االبتدائية في جميع بلدان اإلسكواال ال  

 
بعض شبكات الطب                   رتبط ب ى عشرة أعوام، حيث ي د عل بعض شبكات الطب                 فاألردن تزيد تجربته مع خدمات الطب عن بع رتبط ب ى عشرة أعوام، حيث ي د عل فاألردن تزيد تجربته مع خدمات الطب عن بع

ى الخارج للعالج،     للن ن عن بعد، ليتيح للمتخصصين حول العالم تقديم استشاراتهم، مما يقلل حاجة المواطني       عن بعد، ليتيح للمتخصصين حول العالم تقديم استشاراتهم، مما يقلل حاجة المواطني        ى الخارج للعالج،     لسفر إل لسفر إل
ض   رتبط بع ض  وي رتبط بع فيات  وي فيات  مستش رآة   مستش ر ش اص عب اع الخ رآة   القط ر ش اص عب اع الخ ف ب بMedlabsالقط فمستش دة   مستش ات المتح ي الوالي تون ف دة   ى هيوس ات المتح ي الوالي تون ف ى هيوس

د،                 .  .  ))٤٤((األمريكيةاألمريكية د، وشبكة مصر للطب عن بع د،                 واإلمارات العربية المتحدة ترتبط بالشبكة العربية للطب عن بع د، وشبكة مصر للطب عن بع واإلمارات العربية المتحدة ترتبط بالشبكة العربية للطب عن بع
د، والشبكة             ة عن بع د، والشبكة            وبشبكة خدمات األمراض الجلدي ة عن بع ال المرضى        وبشبكة خدمات األمراض الجلدي ال المرضى         االستشارية الخاصة باألطف والبحرين يضم    والبحرين يضم    . .  االستشارية الخاصة باألطف

الم                   ة في الع ة المرموق الم                  مستشفى البحرين التخصصي، وهو مرآز طبي متميز، يرتبط رقميًا بمعظم المراآز الطبي ة في الع ة المرموق .  .  مستشفى البحرين التخصصي، وهو مرآز طبي متميز، يرتبط رقميا  بمعظم المراآز الطبي
د، وهي عضو في                           ديم خدمات الطب عن بع د، وهي عضو في                          والكويت تستفيد من عرض الحزمة لالتصال باإلنترنت من أجل تق ديم خدمات الطب عن بع والكويت تستفيد من عرض الحزمة لالتصال باإلنترنت من أجل تق

                                                      
))44  (  (/jo.com.medlabs.www://http.. 
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ين                الشبكة العربية للط  الشبكة العربية للط   ة ب ادل المعلومات الطبي ين                ب عن بعد، التي أنشئت لتسهيل تب ة ب ادل المعلومات الطبي والمراآز الصحية    والمراآز الصحية    المستشفيات   المستشفيات   ب عن بعد، التي أنشئت لتسهيل تب
 ..في البلدان العربية وبينها وبين المراآز الطبية العالميةفي البلدان العربية وبينها وبين المراآز الطبية العالمية

 
ا المعلومات مشروع                      اون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجي ا المعلومات مشروع                    أما في مصر فقد أنشأت وزارة الصحة بالتع اون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجي أما في مصر فقد أنشأت وزارة الصحة بالتع

ذه   تهدف   تهدف   وو.  .  الشبكة المصرية للعالج عن بعد    الشبكة المصرية للعالج عن بعد     ذه   ه ة           ه ة الطبي ع مستوى الخدمات الصحية والرعاي ى رف ة           الشبكة إل ة الطبي ع مستوى الخدمات الصحية والرعاي ى رف   في في الشبكة إل
رى     تقديمتقديم ذلك من خالل  ذلك من خالل ويكونويكون.  .  مستشفيات وزارة الصحة مستشفيات وزارة الصحة  رى      االستشارات الطبية المتخصصة من المستشفيات الكب  االستشارات الطبية المتخصصة من المستشفيات الكب

ة  في  في  القاهرة إلى المرضى    القاهرة إلى المرضى    في  في  مثل معهد ناصر    مثل معهد ناصر     ة  المستشفيات النائي ذه   .  .  المستشفيات النائي ربط ه ذه   وت ربط ه رسى  رسى  شبكة سبعة مستشفيات بم      شبكة سبعة مستشفيات بم      الال  وت
د ناصر ييمطروح والعريش وبنمطروح والعريش وبن ا مستشفى معه د ناصر  سويف واألقصر وأسوان وشرم الشيخ ومرآزه ا مستشفى معه ي  سويف واألقصر وأسوان وشرم الشيخ ومرآزه ي ف اهرةف اهرةالق .  .  الق

ة    العامل بنمط الطرفيات األ   العامل بنمط الطرفيات األ   تضم الشبكة سيارة إسعاف مجهزة بمعدات اتصال عن طريق الساتل           تضم الشبكة سيارة إسعاف مجهزة بمعدات اتصال عن طريق الساتل           وو ة    رضية المتناهي رضية المتناهي
غر غرالص وارث  الص وادث والك االت الح ي ح د ف ن بع الج ع ة الع ديم خدم وارث  ، لتق وادث والك االت الح ي ح د ف ن بع الج ع ة الع ديم خدم  ، لتق
 .  .   الجديد الجديدوالواديوالوادي المناطق النائية مثل البحر األحمر  المناطق النائية مثل البحر األحمر فيفية القوافل الطبية ة القوافل الطبية ولمصاحبولمصاحب

 
ادل  ، تقدم خدمات    ، تقدم خدمات    net.telemedegypt.www: : على العنوان على العنوان بوابة إلكترونية   بوابة إلكترونية   وطورت وزارة الصحة أيضا      وطورت وزارة الصحة أيضًا       ادل  تب تب

دان    .  .  ))٤٥(( والمريض والمريضالطبيبالطبيب حية بين موقعي    حية بين موقعي   يةيةصور فيديو صور فيديو  ة للبل ديم الخدمات العالجي دان    وتخطط الوزارة لتق ة للبل ديم الخدمات العالجي ة  وتخطط الوزارة لتق ة   العربي  العربي
ى بعض                    .  .  وأفريقياوأفريقيا ة تقتصر في الغالب عل ؤتمرات الفيديوي د والم زال خدمات الطب عن بع ان فال ت ا في لبن ى بعض                    أم ة تقتصر في الغالب عل ؤتمرات الفيديوي د والم زال خدمات الطب عن بع ان فال ت ا في لبن أم

 ..القطاع الخاصالقطاع الخاصمستشفيات مستشفيات 
 

وال تتوفر أي تقارير عن تقدم أحرزته ع مان في هذا الصدد، وال تشجع الظروف الضاغطة في فلسطين                    وال تتوفر أي تقارير عن تقدم أحرزته ُعمان في هذا الصدد، وال تشجع الظروف الضاغطة في فلسطين                     
ين مستشفى               المشاريع القائمة لتطوير شبكات الطب عن     المشاريع القائمة لتطوير شبكات الطب عن      ة تصل ب ين مستشفى                بعد، وافتتحت القوات اإليطالية في العراق خدم ة تصل ب  بعد، وافتتحت القوات اإليطالية في العراق خدم

ف في قاعدة التليل الجوية العسكرية و     في قاعدة التليل الجوية العسكرية و      ف مستش ا       ىىمستش ا     عسكري في روم بعض            .  .  عسكري في روم اليين ول ود اإليط ة متاحة للجن ذه الخدم بعض            ه اليين ول ود اإليط ة متاحة للجن ذه الخدم ه
 ..الحاالت اإلنسانية الطارئةالحاالت اإلنسانية الطارئة

 

                                                      
قل صـور األشـعة المختلفـة       قل صـور األشـعة المختلفـة        ون  ون إجراء حوار بالصوت والصورة مع المريض أو الطبيب المقيم        إجراء حوار بالصوت والصورة مع المريض أو الطبيب المقيم        على سبيل المثال، يمكن     على سبيل المثال، يمكن     )  )  45((

صور فيديو  صور فيديو  ، و ، و  العينات الباثولوجية   العينات الباثولوجية  صورصوروونقل اإلشارات الحيوية الرئيسية     نقل اإلشارات الحيوية الرئيسية     ، و ، و ))فوق الصوتية فوق الصوتية -الرنين المغناطيسي الرنين المغناطيسي -المقطعيةالمقطعية-األشعة السينية األشعة السينية ((
 ..نقل بيانات التحاليل والتقارير الطبية المختلفةنقل بيانات التحاليل والتقارير الطبية المختلفة، وكذلك ، وكذلك مباشرة من المناظيرمباشرة من المناظير
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 درجة النضج ومستوى تطبيق نظم المعلومات الخاصة بالعناية الطبية  -٣
 

دان اإلسكوا، تختلف                        معمع  رة في بل و بسرعة آبي ة، ينم ة الطبي دان اإلسكوا، تختلف                         أن استخدام نظم المعلومات الخاصة بالعناي رة في بل و بسرعة آبي ة، ينم ة الطبي  أن استخدام نظم المعلومات الخاصة بالعناي
ى                         ة إل ادة طبي ى آخر، ومن عي د الواحد من مستشفى إل ى                        درجة استخدامها من بلد إلى آخر، بل وتتفاوت ضمن البل ة إل ادة طبي ى آخر، ومن عي د الواحد من مستشفى إل درجة استخدامها من بلد إلى آخر، بل وتتفاوت ضمن البل

رى رىأخ و   .  .  أخ فيات المتط ي المستش ع ف اق واس ى نط تخدمة عل ة مس النظم اإللكتروني و   ف فيات المتط ي المستش ع ف اق واس ى نط تخدمة عل ة مس النظم اإللكتروني اون  ف س التع دان مجل ي بل اون  رة ف س التع دان مجل ي بل رة ف
وال تزال العديد من  وال تزال العديد من  .  .  الخليجي واألردن ولبنان ومصر، لكنها تستخدم على نطاق أضيق في المستشفيات الصغيرة    الخليجي واألردن ولبنان ومصر، لكنها تستخدم على نطاق أضيق في المستشفيات الصغيرة    

ات             تخدام الملف و اس ريعة نح ال الس ة االنتق ن حرآ رغم م ى ال ة، عل ات التقليدي ى الملف أ إل ة تلج ادات الطبي ات            العي تخدام الملف و اس ريعة نح ال الس ة االنتق ن حرآ رغم م ى ال ة، عل ات التقليدي ى الملف أ إل ة تلج ادات الطبي العي
 .  .  اإللكترونيةاإللكترونية

 
 تطبيقات في مستوى النضجوفق   اإلسكوابلدان ب وترتيتصنيف  -جيم

 الصحة في واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات
 

تويات النض    ّددت مس تويات النض  ُح ات         ججح د دت مس ي تطبيق ج ف توى النض ق مس كوا وف دان اإلس نيف بل دف تص ة به ات          األربع ي تطبيق ج ف توى النض ق مس كوا وف دان اإلس نيف بل دف تص ة به  األربع
 . . وهذه المستويات مدرجة على النحو التاليوهذه المستويات مدرجة على النحو التالي.  .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصحةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصحة

 
ا المعلومات          : : للاألواألو النضج النضج  ىىمستومستو -١١ دم وجود استراتيجيات وخطط واضحة الستخدام تكنولوجي ا المعلومات          يتسم بع دم وجود استراتيجيات وخطط واضحة الستخدام تكنولوجي يتسم بع

 ..واالتصاالت في الصحةواالتصاالت في الصحة
 
توى -٢٢ توىمس جالنضج مس اني النض انيالث ات     : : الث ا المعلوم تخدام تكنولوجي ط واضحة الس تراتيجيات وخط ود اس م بوج ات     يتس ا المعلوم تخدام تكنولوجي ط واضحة الس تراتيجيات وخط ود اس م بوج يتس

رة    رة   واالتصاالت في الصحة وبدء تنفيذها من غير تحقيق إنجازات آبي ى      وتتف وتتف .  .  واالتصاالت في الصحة وبدء تنفيذها من غير تحقيق إنجازات آبي دان التي تنتمي إل ى      اوت أوضاع البل دان التي تنتمي إل اوت أوضاع البل
ث، ال          رًا من مستوى النضج الثال ث، ال         مستوى النضج الثاني، إذ اقترب األردن ومصر والمملكة العربية السعودية آثي را  من مستوى النضج الثال مستوى النضج الثاني، إذ اقترب األردن ومصر والمملكة العربية السعودية آثي

 ..في هذه البلدان تستخدم تقنيات الطب عن بعدفي هذه البلدان تستخدم تقنيات الطب عن بعد   عديدة عديدةمستشفياتمستشفياتسيما وإن سيما وإن 
 
توى -٣٣ توىمس ج مس جالنض ث النض ثالثال ة بن     ::الثال ن عملي ر م زء آبي إحراز ج م ب ة بن     يتس ن عملي ر م زء آبي إحراز ج م ب ة   اء اء  يتس ة للعناي ات الوطني د البيان ة   قواع ة للعناي ات الوطني د البيان  قواع

ة ةالطبي تو. . الطبي ذا المس ى ه ي تنتمي إل دان الت ي البل تو وف ذا المس ى ه ي تنتمي إل دان الت ي البل ون بعض ىى وف ون بعض  تك فيات تك فياتالمستش دأتالمستش د ب دأت ق د ب ات الطب    ق تخدام تقني ات الطب باس تخدام تقني باس
ة و              ادات الطبي د، وتستخدم العي ة عن بع ة و             والمؤتمرات الطبي ادات الطبي د، وتستخدم العي ة عن بع ى نطاق      المستشفيات   المستشفيات   والمؤتمرات الطبي ات مجتمع المعلومات عل ى نطاق      برمجي ات مجتمع المعلومات عل برمجي

 ..واسعواسع
 
توى -٤٤ توىمس ج مس جالنض ع النض عالراب ود  ::الراب م بوج ود   يتس م بوج ات  يتس د بيان ات قواع د بيان املة لل قواع ة ش املة لل  وطني ة ش ةة اة اعنايعناي وطني ةلطبي ف  لطبي تخدام مكث ف  ، واس تخدام مكث ، واس

 ..لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المراآز الطبية، وتوفر خريطة صحية عن األمراضلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المراآز الطبية، وتوفر خريطة صحية عن األمراض
 

دا ب ا ب ا ترتيترتيج و ج و لنضلنضت ا ت ا مستويامستويا  ٣٦٣٦ل  ل  لجدولجدون ا ن ا ويبيويبي  دا لبل ة ن ا ن ا لبل ة لمعني ين الشكل        لمعني ا يب ين الشكل        ، آم ا يب دان المصنفة       ١٥١٥، آم دان المصنفة        عدد البل  عدد البل
 ..في آل مستوىفي آل مستوى
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  النضج في تطبيقات مستوى  الترتيب العام لبلدان اإلسكوا وفق -٣٦الجدول 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصحة             

 
   المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث

 البلدالبلد ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥
 األردناألردن      

 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة      
 بحرينبحرينالال      

 سوريةسوريةالجمهورية العربية الالجمهورية العربية ال      
 عراقعراقالال      
 عمانعمان      
 فلسطينفلسطين      
 قطرقطر      

 كويتكويتالال      
 لبنانلبنان      
 مصرمصر      
 السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية       
 يمنيمنالال      

 
 ..٢٠٠٣٢٠٠٣إلقليمية لمجتمع المعلومات، اإلسكوا إلقليمية لمجتمع المعلومات، اإلسكوا نتائج تحليل هذا التقرير، وتقرير المالمح انتائج تحليل هذا التقرير، وتقرير المالمح ا:  :  المصدرالمصدر

 
   توز ع بلدان اإلسكوا وفق مستوى النضج في تطبيقات -١٥الشكل 

  الصحةفي  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت                 
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 العربي الرقمي المحتوى  -عاشرا 
 

   لمحة عامة-ألف
 

الم     في في٥٥   العربية يشكلون   العربية يشكلون  مع أن الناطقين باللغة   مع أن الناطقين باللغة     ة من سكان الع الم     المائ ة من سكان الع د  المائ د ، ُيق ى      عدد عدد ر ر ، ي ق ة عل ى    الصفحات العربي ة عل الصفحات العربي
ل          ٤٠٤٠نحو   نحو   ((اإلنترنت   اإلنترنت     مجموع عدد صفحات  مجموع عدد صفحات    واحد في األلف من   واحد في األلف من    بحوالي    بحوالي   اإلنترنتاإلنترنت ة مقاب ون صفحة عربي ل           ملي ة مقاب ون صفحة عربي   ٤٠٤٠ ملي

ة          لنسبة ال لنسبة ال  وهذه ا   وهذه ا    ..))٤٦(())مليار صفحة لجميع اللغات   مليار صفحة لجميع اللغات    ى الشبكة العالمي ة عل ة          متدنية لحضور اللغة العربي ى الشبكة العالمي ة عل دة     متدنية لحضور اللغة العربي زال بعي دة      ال ت زال بعي  ال ت
مجموع عدد   مجموع عدد     منمن  ،،المائةالمائةفي  في    ١٫٨١٫٨   الناطقين باللغة العربية، التي تبلغ حوالي       الناطقين باللغة العربية، التي تبلغ حوالي      اإلنترنتاإلنترنتعدد مستخدمي   عدد مستخدمي     نسبةنسبة  عنعن  جدا جدًا

 ..في العالم،في العالم، اإلنترنت  اإلنترنت مستخدميمستخدمي
 

ع    ة م ة البيني ة العربي ارة اإللكتروني ت، وضعف التج ى اإلنترن ة عل ة العربي ار اللغ ع  ويتفاعل ضعف انتش ة م ة البيني ة العربي ارة اإللكتروني ت، وضعف التج ى اإلنترن ة عل ة العربي ار اللغ ويتفاعل ضعف انتش
ناعة البرمج عف ص ناعة البرمجض عف ص ترجاع  ض فة واس ث واألرش ات البح ا بمحرآ رتبط منه ة الم ة، وخاص ة العربي ات باللغ ترجاع  ي فة واس ث واألرش ات البح ا بمحرآ رتبط منه ة الم ة، وخاص ة العربي ات باللغ ي

، وتحد من البحث      ، وتحد من البحث      ))٦٦نظر اإلطار   نظر اإلطار   اا ( (صناعة البرمجيات العربية  صناعة البرمجيات العربية  تعوق  تعوق    المعلومات والترجمة اآللية، لتشكل عوامل    المعلومات والترجمة اآللية، لتشكل عوامل    
 ..والتطوير في هذا المجالوالتطوير في هذا المجال

 
 : : رآز الدراسة على محورينرآز الدراسة على محورينتتولقياس حجم المحتوى الرقمي العربي ولقياس حجم المحتوى الرقمي العربي  

 
 ..وضع المحتوى الرقمي العربي بالنسبة إلى لغات أخرى في بلدان اإلسكواوضع المحتوى الرقمي العربي بالنسبة إلى لغات أخرى في بلدان اإلسكوا -١١
 . . عقبات تطو ر المحتوى الرقمي العربي وطرق التغل ب عليهعقبات تطّور المحتوى الرقمي العربي وطرق التغّلب عليه -٢٢
 

  على اإلنترنتالعربي الرقمي لمحتوى  دراسة تحليلية ل-باء
 

ن المشاريع الناجحة     ن المشاريع الناجحة     على الرغم من ضعف حضور اللغة العربية على اإلنترنت، البد من اإلشادة بعدد م              على الرغم من ضعف حضور اللغة العربية على اإلنترنت، البد من اإلشادة بعدد م               
بكة        ى ش ي عل وى العرب ور المحت ادة حض ي زي هام ف ى اإلس عى إل ي تس دة الت ادرات الجدي بكة       والمب ى ش ي عل وى العرب ور المحت ادة حض ي زي هام ف ى اإلس عى إل ي تس دة الت ادرات الجدي  والمب

 ..ونعرض فيما يلي لبعض هذه المشاريع والمبادراتونعرض فيما يلي لبعض هذه المشاريع والمبادرات.  .  اإلنترنتاإلنترنت
 

وراق              م ال ة باس ة العربي ب التراثي ات الكت من مئ ًا يتض ي موقع و ظب ي أب افي ف ع الثق أ المجم وراق            أنش م ال ة باس ة العربي ب التراثي ات الكت من مئ ا  يتض ي موقع و ظب ي أب افي ف ع الثق أ المجم أنش
(www.alwaraq.com)ويعتبر هذا الموقع أآبر موقع تراثي عربي على الشبكة العالمية، ويعتبر هذا الموقع أآبر موقع تراثي عربي على الشبكة العالمية ، . . 

 
ن ال  ددًا م ي مصر ع ن الووضع األزهر الشريف ف ددا  م ي مصر ع ا ووضع األزهر الشريف ف ي يملكه ادرة الت ا مخطوطات الن ي يملكه ادرة الت ىمخطوطات الن ىعل د علعل ع جدي د عل موق ع جدي   ىى موق
ل    .  .   عليها  عليها طالعطالعاالاال أنحاء العالم     أنحاء العالم    جميعجميعما يتيح للباحثين في     ما يتيح للباحثين في     مم  ،،(www.alazharonline.org)  اإلنترنتاإلنترنت ل    وبلغت آلفة تحوي وبلغت آلفة تحوي

   .. اإلنترنت خمسة ماليين دوالر اإلنترنت خمسة ماليين دوالرىى عل علوإتاحتهاوإتاحتها شكل رقمي  شكل رقمي ىىالمخطوطات إلالمخطوطات إل
 

راث الحضاري               المعلوماتالمعلوماتتكنولوجيا  تكنولوجيا  وزارة االتصاالت و  وزارة االتصاالت و  وأنشأت  وأنشأت    ق الت ومي لتوثي راث الحضاري                في مصر المرآز الق ق الت ومي لتوثي  في مصر المرآز الق
ه                   (www.cultnat.org)والطبيعي لمصر   والطبيعي لمصر    زال في مراحل ه ال ي ه                   ، بهدف حفظ وتحويل التراث إلى الشكل الرقمي، لكن زال في مراحل ه ال ي ، بهدف حفظ وتحويل التراث إلى الشكل الرقمي، لكن

اون            .  .  ىىاألولاألول اق تع ام، اتف ذا الع اون            وفي مبادرة أخرى، وقعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ه اق تع ام، اتف ذا الع وفي مبادرة أخرى، وقعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ه
وى     ، يهدف إلى    ، يهدف إلى    اتحاد الناشرين المصريين، واتحاد منتجي البرمجيات التعليمية والتجارية       اتحاد الناشرين المصريين، واتحاد منتجي البرمجيات التعليمية والتجارية       مع  مع   ادرة المحت وى     إطالق مب ادرة المحت إطالق مب

 .  .  ن دوالرن دوالر مليو مليو١٣١٣  تبلغ قيمتهاتبلغ قيمتهاالعربي الرقمي للكتب والبرمجيات باستمارات العربي الرقمي للكتب والبرمجيات باستمارات 
 

وى          (www.naseej.com.sa)ويعتبر موقع نسيج في المملكة العربية السعودية         ويعتبر موقع نسيج في المملكة العربية السعودية           ع ذات المحت ر المواق وى           من أآب ع ذات المحت ر المواق  من أآب
 ..العربي على الشبكة العالميةالعربي على الشبكة العالمية

                                                      
 ..، تم الوصول إليها باالستعانة بمحركات البحث العالمية، تم الوصول إليها باالستعانة بمحركات البحث العالمية))مدارمدار((تقديرات متحفظة لمركز دراسات االقتصاد الرقمي تقديرات متحفظة لمركز دراسات االقتصاد الرقمي )  )  46((
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ى             ي عل وى العرب اء المحت ي إغن اهمين ف م المس ن أه و م حف، فه ة الص ي، وخاص الم العرب ا اإلع ى           أم ي عل وى العرب اء المحت ي إغن اهمين ف م المس ن أه و م حف، فه ة الص ي، وخاص الم العرب ا اإلع أم
ت تاإلنترن م.  .  اإلنترن مويتض رة ال ننويتض ة الجزي ع محط رة ال  موق ة الجزي ع محط ر   موق ي قط ة ف ر  تلفزيوني ي قط ة ف رات (aljazeera.net)تلفزيوني ثًال عش رات  م ثال  عش ن اآلالف اآلالف  م ن م م

 ..الصفحات العربيةالصفحات العربية
 

وآل األعمال والمبادرات السابقة وغيرها من المبادرات، ال تمثل سوى جهد بسيط، مقارنة بالجهود التي                وآل األعمال والمبادرات السابقة وغيرها من المبادرات، ال تمثل سوى جهد بسيط، مقارنة بالجهود التي                 
تتنا                 ا س ل ربم تتنا                تبذلها البلدان المتقدمة، وال يكفي لزيادة حصة الصفحات العربية على اإلنترنت، ب ا س ل ربم ذه الحصة     تبذلها البلدان المتقدمة، وال يكفي لزيادة حصة الصفحات العربية على اإلنترنت، ب ذه الحصة     قص ه قص ه

 ..بسبب تزايد األنشطة التي تضطلع بها البلدان األخرىبسبب تزايد األنشطة التي تضطلع بها البلدان األخرى
 

   برمجيات أساسية لتطوير المحتوى الرقمي العربي-٦ اإلطار
 
 برمجيات أساسية لنشر المعلومات على اإلنترنت وللتفاعل مع المستخدمين؛ •
 برمجيات لقواعد البيانات وتخزينها وأرشفتها وإدارتها؛  •
 لغة العربية من النواحي اللغوية؛أدوات لمعالجة ال •
 أدوات لمعالجة اللغة الطبيعية العربية؛  •
 أدوات للترجمة اآللية من وإلى اللغة العربية؛ •
 برمجيات التصميم الفني واألدوات متعددة الوسائط؛ •
 برمجيات حماية وأمن المعلومات؛  •
 .برمجيات إدارة المواقع اإللكترونية على اإلنترنت •

_____________ 
 ..٢٠٠٥٢٠٠٥  ،،الفرص واألولويات والتوجهاتالفرص واألولويات والتوجهات  ::المحتوى الرقمي العربيالمحتوى الرقمي العربياللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، : : لمصدرلمصدراا

 
 وضع المحتوى الرقمي العربي بالنسبة إلى لغات أخرى في بلدان اإلسكوا  -١

 
 دان اإلسكوادان اإلسكوامقارنة بين انتشار اللغة العربية واللغة اإلنكليزية على مواقع اإلنترنت في بلمقارنة بين انتشار اللغة العربية واللغة اإلنكليزية على مواقع اإلنترنت في بل ))أأ((
 

 لتحديد التوزيع    لتحديد التوزيع   (Google)جرى استخدام محرآات البحث العالمية المتاحة عبر اإلنترنت، وخاصة غوغل           جرى استخدام محرآات البحث العالمية المتاحة عبر اإلنترنت، وخاصة غوغل            
ذه                           دان اإلسكوا، فأسفرت ه ة الخاصة ببل ة الدولي ات العلوي ة تحت النطاق اوين الواقع ذه                          اللغوي في المواقع ذات العن دان اإلسكوا، فأسفرت ه ة الخاصة ببل ة الدولي ات العلوي ة تحت النطاق اوين الواقع اللغوي في المواقع ذات العن

 ..٣٧٣٧العملية عن النتائج المبينة في الجدول العملية عن النتائج المبينة في الجدول 
 

ا ضئيلة                    وتمتلكوتمتلك  ة منه ة العربي ا ضئيلة                     مصر أآبر آمية من محتويات اإلنترنت في بلدان اإلسكوا، لكن حصة اللغ ة منه ة العربي  مصر أآبر آمية من محتويات اإلنترنت في بلدان اإلسكوا، لكن حصة اللغ
ة   ١٢١٢جدا ، ال تتجاوز     جدًا، ال تتجاوز      ة    في المائ ة المت   .  .   في المائ ارات العربي ّل اإلم ة المت   وتح ارات العربي ة        ح ح وتحل  اإلم ة اإلجمالي ة من حيث الكمي ة الثاني ة        دة في المرتب ة اإلجمالي ة من حيث الكمي ة الثاني دة في المرتب

و      در بنح ا تق ة منه ة العربي ن حصة اللغ ت، لك ات اإلنترن و     لمحتوي در بنح ا تق ة منه ة العربي ن حصة اللغ ت، لك ات اإلنترن ي الم٢٢٢٢لمحتوي ي الم ف ط  ف ة فق ط ائ ة فق ة  .  .  ائ ة العربي ل المملك ة  وتحت ة العربي ل المملك وتحت
ة                   ة                  السعودية المرتبة الثالثة من حيث الكمية اإلجمالية لمحتويات اإلنترنت، لكنها تحتل المرتبة األولى من حيث آمي السعودية المرتبة الثالثة من حيث الكمية اإلجمالية لمحتويات اإلنترنت، لكنها تحتل المرتبة األولى من حيث آمي

و      ل نح ذي يمث ي، ال وى العرب و     المحت ل نح ذي يمث ي، ال وى العرب كوا     ٣٧٣٧المحت ة اإلس ي لمنطق وى العرب وع المحت ن مجم ة م ي المائ كوا      ف ة اإلس ي لمنطق وى العرب وع المحت ن مجم ة م ي المائ ل .  .   ف ل وتحت وتحت
ورية ال   ة الس ة العربي ورية ال  الجمهوري ة الس ة العربي ي        الجمهوري وى العرب ل المحت ى مجم ي إل وى العرب بة المحت ث نس ن حي ى م ة األول ي        مرتب وى العرب ل المحت ى مجم ي إل وى العرب بة المحت ث نس ن حي ى م ة األول مرتب

واإلنكليزي معا ، بينما يحل لبنان في المرتبة األخيرة من حيث نسبة المحتوى العربي إلى مجمل المحتوى العربي            واإلنكليزي معًا، بينما يحل لبنان في المرتبة األخيرة من حيث نسبة المحتوى العربي إلى مجمل المحتوى العربي            
 ..واإلنكليزيواإلنكليزي

   ترتيب بلدان اإلسكوا من حيث حصة اللغة العربية من مجموع -٣٧الجدول 
 صفحات اإلنترنت نسبة إلى اللغة اإلنكليزية              
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 نسبة عدد الصفحات العربية 
 إلى مجموع عدد الصفحات واإلنكليزية 

 البلدالبلد )%(
 األردناألردن ٣٣
 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة ٢٢
 البحرينالبحرين ٣٩
 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية ٩٤
 العراقالعراق -
 عمانعمان ٢٨
 فلسطين فلسطين  ٦٣
 قطرقطر ٣٤
 الكويتالكويت ٥١
 ننلبنالبنا ٥
 مصرمصر ١٢
 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية ٦٧
 اليمناليمن ٤٧
 المتوسطالمتوسط ٢٨

 ).).مدارمدار((مرآز دراسات االقتصاد الرقمي مرآز دراسات االقتصاد الرقمي : : المصدرالمصدر

   ..تعني معلومات غير متوفرةتعني معلومات غير متوفرة) ) -: (: (مالحظةمالحظة
 

 ..٣٨٣٨أما من حيث عدد الصفحات العربية، فجاءت النتائج آما في الجدول أما من حيث عدد الصفحات العربية، فجاءت النتائج آما في الجدول  
 

 لمحتوى العربي  ترتيب بلدان اإلسكوا من حيث آمية ا -٣٨الجدول 
 

نسبة عدد صفحات اإلنترنت العربية في آل بلد إلى مجمل عدد الصفحات العربية في 
 )%(جميع بلدان اإلسكوا 

 
 البلدالبلد

 األردناألردن ٤
 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة ١٨
 البحرينالبحرين ٣
 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية ٢
 العراقالعراق -
 عمانعمان ١
 فلسطينفلسطين ١١
 قطرقطر ٢
 الكويتالكويت ٣
 لبنانلبنان ١
 مصرمصر ١٨
 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية ٣٧
 اليمناليمن ١

 ).).مدارمدار((مرآز دراسات االقتصاد الرقمي مرآز دراسات االقتصاد الرقمي : : المصدرالمصدر
ة     ات عام ماء نطاق جلة تحت أس ع المس ابقة المواق ة الس تبعد المنهجي ة   وتس ات عام ماء نطاق جلة تحت أس ع المس ابقة المواق ة الس تبعد المنهجي ل   وتس ل مث ي dot-org و وdot-comمث ي ، وه ، وه

 ..ليست دقيقة، لكنها تعطي فكرة جيدة عن المحتوى العربي على اإلنترنتليست دقيقة، لكنها تعطي فكرة جيدة عن المحتوى العربي على اإلنترنت
 
 لبرمجيات باللغة العربيةتطوير ا )ب(
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رات     .  .  ال تزال صناعة البرمجيات العربية متأخرة جدا  في البلدان العربية         ال تزال صناعة البرمجيات العربية متأخرة جدًا في البلدان العربية           رات     وقد عانت هذه الصناعة من عث وقد عانت هذه الصناعة من عث

ات                              ى تطوير برمجي د من الشرآات التي آانت تعمل عل ات                             آثيرة خالل األعوام العشرة الماضية، إذ غيرت العدي ى تطوير برمجي د من الشرآات التي آانت تعمل عل آثيرة خالل األعوام العشرة الماضية، إذ غيرت العدي
ا نجح              . . ثقافية وترفيهية أنشطتها جزئيا  أو آليا      ثقافية وترفيهية أنشطتها جزئيًا أو آلياً      ة، بينم ا نجح               وتحول بعضها إلى تقديم خدمات التعريب للشرآات العالمي ة، بينم  وتحول بعضها إلى تقديم خدمات التعريب للشرآات العالمي

 ..البعض اآلخر في تعهد تطوير أجزاء من برمجيات عالميةالبعض اآلخر في تعهد تطوير أجزاء من برمجيات عالمية
 

ا آل                       ات، تليه ا آل                     وآانت مصر وال تزال تحتل المرتبة األولى بين البلدان العربية في مجال صناعة البرمجي ات، تليه وآانت مصر وال تزال تحتل المرتبة األولى بين البلدان العربية في مجال صناعة البرمجي
ان  األردن فلبن عودية ف ة الس ة العربي ن المملك ان م األردن فلبن عودية ف ة الس ة العربي ن المملك ي   .  .  م ة ف ات العربي أ صناعة للبرمجي دأت تنش ة، ب وام قليل ذ أع ي   ومن ة ف ات العربي أ صناعة للبرمجي دأت تنش ة، ب وام قليل ذ أع ومن

ات          ات         اإلمارات العربية المتحدة، وخاصة فيما يتصل بأعمال تعريب البرمجي ر            .  .  اإلمارات العربية المتحدة، وخاصة فيما يتصل بأعمال تعريب البرمجي ا أآب ت، التي ظهرت فيه ا الكوي ر            أم ا أآب ت، التي ظهرت فيه ا الكوي أم
ا بسبب                ))صخرصخر((مؤسسة عربية لصناعة البرمجيات     مؤسسة عربية لصناعة البرمجيات      ا بسبب                ، فلم تتمكن من تحقيق إنجازات أخرى بالمستوى نفسه، ربم ، فلم تتمكن من تحقيق إنجازات أخرى بالمستوى نفسه، ربم

 .  .   المباشرة وغير المباشرة لحرب الخليج الثانية المباشرة وغير المباشرة لحرب الخليج الثانيةالتأثيراتالتأثيرات
 

ان                     ام وإن آ ة نحو األم ان                   وتؤدي شبكة اإلنترنت دورًا مهمًا في دفع صناعة البرمجيات العربي ام وإن آ ة نحو األم بطء وتؤدي شبكة اإلنترنت دورا  مهما  في دفع صناعة البرمجيات العربي بطء ب ك  ب ك  ، وذل ، وذل
ة         دان العربي ع البل ي جمي ت ف ع اإلنترن اء مواق ات بن بب عملي ة        بس دان العربي ع البل ي جمي ت ف ع اإلنترن اء مواق ات بن بب عملي ي      .  .  بس وائيًا ف ري عش و يج ذا النم ن ه ي      لك وائيا  ف ري عش و يج ذا النم ن ه  لك

ومن المتوقع أن تتغير هذه الصورة نحو األفضل خالل األعوام الخمسة   ومن المتوقع أن تتغير هذه الصورة نحو األفضل خالل األعوام الخمسة   .  .  ود المالي ود المالي غياب المعايير وضعف المرد   غياب المعايير وضعف المرد   
 ..اإلسكوا وفق مستوى تطور صناعة البرمجياتاإلسكوا وفق مستوى تطور صناعة البرمجيات   ترتيب بلدان ترتيب بلدان٣٩٣٩ويبين الجدول ويبين الجدول .  .  المقبلةالمقبلة

 
   ترتيب بلدان اإلسكوا وفق مستوى تطور صناعة البرمجيات-٣٩الجدول 

 
 الترتيبالترتيب ددــالبلالبل

 ١١ مصرمصر
 ٢٢  السعودية السعوديةالمملكة العربيةالمملكة العربية

 ٣٣ األردناألردن
 ٤٤ لبنانلبنان

 ٥٥ اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة
 ٦٦ الكويتالكويت

 ٧٧ الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية
 ٨٨ فلسطينفلسطين
 ٩٩ البحرينالبحرين
 ١٠١٠ قطرقطر
 ١١١١ عمانعمان
 ١٢١٢ العراقالعراق
 ١٣١٣ اليمناليمن

 
 ).).مدارمدار((مرآز دراسات االقتصاد الرقمي مرآز دراسات االقتصاد الرقمي : : المصدرالمصدر
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 عليهاعقبات تطوير المحتوى الرقمي العربي وطرق التغلب   -٢
 

 .  .  يواجه تطوير المحتوى الرقمي عقبات آثيرة تستعرضها الدراسة فيما يلييواجه تطوير المحتوى الرقمي عقبات آثيرة تستعرضها الدراسة فيما يلي 
 
 عقبات تطوير المحتوى العربي على شبكة اإلنترنت  ) أ(
 

ار     بة انتش دني نس ر ت ار   يعتب بة انتش دني نس ر ت ي  يعتب ت ف ي   اإلنترن ت ف كوا، والبالغ   اإلنترن دان اإلس كوا، والبالغ  بل دان اإلس ة ١٣١٣  ةةبل ي المائ ة  ف ي المائ ة   ، ،  ف ل الهام ن العوام ة   م ل الهام ن العوام  م
وى العربي     الال  تطوير تطوير ؤخ ر  ؤّخر  ت ت   التيالتي وى العربي     محت ا              .  .  ى اإلنترنت  ى اإلنترنت  عل عل محت ة، منه ل أهمي اك عوامل أخرى ال تق ا              إال أن هن ة، منه ل أهمي اك عوامل أخرى ال تق ة     إال أن هن ة   أن غالبي أن غالبي

م                            ة، فه ات عربي ى معلومات ومحتوي اء الحصول عل ع رسم لق رة دف د فك م                           مستخدمي اإلنترنت العرب لم يتقبلوا بع ة، فه ات عربي ى معلومات ومحتوي اء الحصول عل ع رسم لق رة دف د فك مستخدمي اإلنترنت العرب لم يتقبلوا بع
اً  ا مجان ون الحصول عليه ا  يتوقع ا مجان ون الحصول عليه ذه الذهن.  .  يتوقع ذه الذهنوه ع    ييوه ى بي دت عل ي اعتم ة الت ع العربي م المواق ل معظ ى فش ع    ة أدت إل ى بي دت عل ي اعتم ة الت ع العربي م المواق ل معظ ى فش ة أدت إل
قد يستغرق تغيير هذه الذهنية وقتا  طويال ، مما يضعف االستثمار في تطوير              قد يستغرق تغيير هذه الذهنية وقتًا طويًال، مما يضعف االستثمار في تطوير              وو.  .  المحتويات مصدرا  أساسيا  للدخل   المحتويات مصدرًا أساسيًا للدخل   

 ..التقنيات المرتبطة بنشر المحتوى العربي على الشبكة العالميةالتقنيات المرتبطة بنشر المحتوى العربي على الشبكة العالمية
 

ا                 دات اإلعالن ى عائ ا عل اد في دخله ًا واالعتم ا               ولجأت بعض المواقع العربية إلى تقديم المعلومات مجان دات اإلعالن ى عائ ا عل اد في دخله ا  واالعتم .  .  تتولجأت بعض المواقع العربية إلى تقديم المعلومات مجان
، وتفضيلهم اإلعالن   ، وتفضيلهم اإلعالن    فعالية اإلعالن على اإلنترنت فعالية اإلعالن على اإلنترنتإال أن هذا النموذج فشل أيضا  بسبب شكوك رجال األعمال في   إال أن هذا النموذج فشل أيضًا بسبب شكوك رجال األعمال في   

ون والصحافة            ا التلفزي ة، منه ون والصحافة           عبر وسائل اإلعالم التقليدي ا التلفزي ة، منه ة               .  .  عبر وسائل اإلعالم التقليدي ود تثقيفي ذل جه ة ب ذا النموذج في المنطق ة               ويتطلب ه ود تثقيفي ذل جه ة ب ذا النموذج في المنطق ويتطلب ه
 ..نتنتآبيرة لتبديد هذه الشكوك، وتوسعا  في انتشار اإلنترآبيرة لتبديد هذه الشكوك، وتوسعًا في انتشار اإلنتر

 
دات      ض العائ ق بع ة لتحقي ي فرص وى العرب ام المحت ظ أن أم تقبل، يالح ى المس النظر إل دات    وب ض العائ ق بع ة لتحقي ي فرص وى العرب ام المحت ظ أن أم تقبل، يالح ى المس النظر إل  وب

بط ب  يما إذا ارت رة، وال س بط ب المباش يما إذا ارت رة، وال س ناعة المباش ناعة ص ة     ص ي المنطق ارها ف د انتش ي تزاي ت الت ر اإلنترن ويق عب دمات والتس ة     الخ ي المنطق ارها ف د انتش ي تزاي ت الت ر اإلنترن ويق عب دمات والتس .  .  الخ
اط    ذا االرتب جع ه ع أن يش اط   ويتوق ذا االرتب جع ه ع أن يش وير ويتوق وير تط وىتط وىالمحت يالمحت ي العرب ار  اا ( ( العرب ر اإلط ار  نظ ر اإلط يؤدي .  .  ))٧٧نظ يؤدي وس تهلكين  تتوس ي المس تهلكين  بن ي المس  بن

ة  الخمس     الخمس    ، في غضون األعوام      ، في غضون األعوام       اإلنترنت  اإلنترنت بربرعادة الشراء ع  عادة الشراء ع  لل  العربالعرب ة المقبل د من         ،  ،  المقبل ى ظهور العدي د من         إل ى ظهور العدي تسو ق  تسّوق  الالآز  آز  اامرمرإل
وى   تطوير   تطوير    في    في   ، أيضا ، ، أيضًا، يساهميساهمسس  ممامما   في المنطقة،   في المنطقة،  لتجارة اإللكترونية لتجارة اإللكترونية اا  ومواقعومواقع وى   المحت ة،       العربي العربي المحت ى الشبكة العالمي ة،        عل ى الشبكة العالمي  عل

 ..باعتباره داعما  لهذه الخدماتباعتباره داعمًا لهذه الخدمات
 

   بعض االختصاصات المطلوبة لتطوير المحتوى الرقمي-٧اإلطار 

 خبرات أخرىخبرات أخرى
 

 مهندسون لالتصاالت؛مهندسون لالتصاالت؛ •
 خبراء في التسويق؛خبراء في التسويق؛ •

 مصممون فنيون؛مصممون فنيون؛ •
تخدام       • ة باس ة العربي ة اللغ ي معالج يون ف تخدام      اختصاص ة باس ة العربي ة اللغ ي معالج يون ف اختصاص

 الحاسوب؛الحاسوب؛
 ..اختصاصيون في اللغة العربيةاختصاصيون في اللغة العربية •
 
 

 خبرات في تكنولوجيا المعلوماتيةخبرات في تكنولوجيا المعلوماتية
 

 رونية؛رونية؛مخططون ومصممون للمواقع اإللكتمخططون ومصممون للمواقع اإللكت •
 مصممون للبرمجيات؛مصممون للبرمجيات؛ •
 ختصاصيون في قواعد البيانات وإدارتها؛ختصاصيون في قواعد البيانات وإدارتها؛اا •
 مهندسو برمجيات؛مهندسو برمجيات؛ •
ل     • ات عم ي بيئ ل ف تطيعون العم ون يس ل    مبرمج ات عم ي بيئ ل ف تطيعون العم ون يس مبرمج

 مختلفة؛مختلفة؛
 مهندسون لحماية وأمن المعلومات؛مهندسون لحماية وأمن المعلومات؛ •
 مدراء لنظم التشغيل؛مدراء لنظم التشغيل؛ •
 مديرون للمواقع؛مديرون للمواقع؛ •
 ..مشغلون لمواقع اإلنترنتمشغلون لمواقع اإلنترنت •

 
_________________ 
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ا  اأم ات أم ى الحكوم بة إل ات  بالنس ى الحكوم بة إل ة بالنس ة العربي ي ، ال، ال العربي ي ت ق ال ال ت ى تحقي عى إل ق تس ى تحقي عى إل حتس ح رب بكة    رب ى ش ن الحضور عل ر م بكة    مباش ى ش ن الحضور عل ر م  مباش
ى اإلنترنت        العربي  العربي محتوىمحتوىالال في    في   االستثماراالستثمار  فيتحولفيتحول،  ،  اإلنترنتاإلنترنت ى اإلنترنت     عل دريج عل دريج ت ى ا  إ ًا إ ت ى ل ة  ل ة   أولوي ود وو.  .   أولوي ود يق ام      يق ام       القطاع الع ًا   القطاع الع ا   حالي حالي
ة    من خالل مشاريع  من خالل مشاريع    على اإلنترنت على اإلنترنت العربي  العربي  المحتوى  المحتوى  تطوير  تطوير   ة اإللكتروني ة     الحكوم ة اإللكتروني دون فف  ؛؛ الحكوم دون ب    والمعلومات   والمعلومات   المنشورات   المنشورات  ب

ة      الحكومية على الشبكة،    الحكومية على الشبكة،     ة      ال يمكن إقام ة     ال يمكن إقام ة إلكتروني ة     حكوم ة إلكتروني ة حكوم ة فعلي بها       .  .  فعلي بها       ومع اتساع الشعبية التي تكتس في  في   اإلنترنت   اإلنترنت  ومع اتساع الشعبية التي تكتس
ا           حكوماتحكوماتوقع أن تولي ال   وقع أن تولي ال   يتيتالعربية،  العربية،  البلدان  البلدان   يح له ة تت يلة إعالمي ا            العربية اهتمامًا أآبر لشبكة اإلنترنت بوصفها وس يح له ة تت يلة إعالمي  العربية اهتماما  أآبر لشبكة اإلنترنت بوصفها وس

 ..عامة، ما سيساهم أيضا  في تطوير المحتوى العربيعامة، ما سيساهم أيضُا في تطوير المحتوى العربي  اجتماعيةاجتماعية  وتقديم خدماتوتقديم خدمات، ، اتهااتها وسياس وسياسهاهاترويج إستراتيجياتترويج إستراتيجيات
 

وى العربي       وتعتبر اإلمارات العربية المتحدة مثاال  جيدا  على تأثير المشاريع ال         وتعتبر اإلمارات العربية المتحدة مثاًال جيدًا على تأثير المشاريع ال           ى المحت ة عل وى العربي       حكومي ى المحت ة عل ففي  ففي  .  .  حكومي
ة، شّكل عدد ال            ١٩٩٨١٩٩٨عام  عام   ة، شك ل عدد ال            ، أي قبل البدء بمشاريع الحكومة اإللكتروني ى اإلنترنت نحو         صفحات   صفحات   ، أي قبل البدء بمشاريع الحكومة اإللكتروني ة عل ى اإلنترنت نحو         العربي ة عل   ١٥١٥العربي

ارات              ارات             في المائة من مجمل عدد صفحات المواقع التي يحمل عنوانها رمز دولة اإلم ا    ae.  في المائة من مجمل عدد صفحات المواقع التي يحمل عنوانها رمز دولة اإلم ا     فيم شكل عدد الصفحات     شكل عدد الصفحات      فيم
     ..من مجمل عدد الصفحاتمن مجمل عدد الصفحات  المائةالمائةفي في   ٨٥٨٥اإلنكليزية حوالي اإلنكليزية حوالي 

 
فارتفعت  فارتفعت  ، ، ، وخاصة في إمارة دبي، وخاصة في إمارة دبي الحكومة اإللكترونية   الحكومة اإللكترونية  ، س جل إنجاز العديد من مشاريع     ، ُسجل إنجاز العديد من مشاريع     ٢٠٠٣٢٠٠٣وفي عام   وفي عام    

ى نحو            ة إل ة العربي ى نحو           نسبة استخدام اللغ ة إل ة العربي ة في   في     ٤٣٤٣نسبة استخدام اللغ ة المائ ى                المائ ة إل ة اإلنكليزي ا انخفضت نسبة استخدام اللغ ى                ، فيم ة إل ة اإلنكليزي ا انخفضت نسبة استخدام اللغ في  في    ٥٧٥٧، فيم
ام            ٢٢٢٢ت لتنخفض إلى نحو     ت لتنخفض إلى نحو     إال  أن نسبة اللغة العربية عاد     إّال أن نسبة اللغة العربية عاد     .  .  المائةالمائة ة في منتصف ع ام             في المائ ة في منتصف ع والسبب في    والسبب في    .  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥ في المائ

ة ككالذي يفضل استخدام اإلن  الذي يفضل استخدام اإلن  ((ذلك توسع نشاط القطاع الخاص  ذلك توسع نشاط القطاع الخاص   ة ليزي ة، وتوسع        ) ) ليزي ع اإلنترنت من جه ة، وتوسع        في إنشاء مواق ع اإلنترنت من جه في إنشاء مواق
 .  .  الجهات الحكومية في ترجمة المحتويات العربية إلى اإلنكليزية، من جهة أخرىالجهات الحكومية في ترجمة المحتويات العربية إلى اإلنكليزية، من جهة أخرى

 
ا                   ويمكن تلخيص العقبات التي   ويمكن تلخيص العقبات التي     ى شبكة اإلنترنت وطرق التغلب عليه وى العربي عل ا                    تواجه تطوير المحت ى شبكة اإلنترنت وطرق التغلب عليه وى العربي عل  تواجه تطوير المحت

 ::بالنقاط الخمس التاليةبالنقاط الخمس التالية
 

ذه                           ))١١((  وال له د من األم ة، ويكمن الحل في رصد المزي ة اإللكتروني ذه                          البطء في إنجاز مشاريع الحكوم وال له د من األم ة، ويكمن الحل في رصد المزي ة اإللكتروني البطء في إنجاز مشاريع الحكوم
 المشاريع لإلسراع في إنجازها؛المشاريع لإلسراع في إنجازها؛

 
ترنت، ويمكن حل هذه العقبة من خالل وضع        ترنت، ويمكن حل هذه العقبة من خالل وضع        نقص الوعي بأهمية وجود محتويات عربية على اإلن       نقص الوعي بأهمية وجود محتويات عربية على اإلن        ))٢٢(( 

ة ال                          ة عربي ات رقمي ة وإنشاء قواعد بيان ات العربي ة المحتوي ى تنمي ة تهدف إل ة ال                         برامج حكومية فّعال ة عربي ات رقمي ة وإنشاء قواعد بيان ات العربي ة المحتوي ى تنمي ة تهدف إل برامج حكومية فع ال
 تتوخى الربح المباشر؛تتوخى الربح المباشر؛

 
ة، ويمكن                      ))٣٣((  ات العربي تثمرين من القطاع الخاص، نتيجة لتطوير المحتوي ة، ويمكن                     ضعف العائد المالي للمس ات العربي تثمرين من القطاع الخاص، نتيجة لتطوير المحتوي ضعف العائد المالي للمس

ة بز     ة بز    تجاوز هذه العقب ت،                    تجاوز هذه العقب ادة انتشار اإلنترن تثمار الحكومي في البنى األساسية بهدف زي ادة االس ت،                    ي ادة انتشار اإلنترن تثمار الحكومي في البنى األساسية بهدف زي ادة االس ي
ى المستهلك              تج إل الة المن ه إيصال رس زًا بإمكان ى المستهلك             وإبراز دور اإلنترنت باعتبارها وسطًا إعالنيًا ممي تج إل الة المن ه إيصال رس زا  بإمكان وإبراز دور اإلنترنت باعتبارها وسطا  إعالنيا  ممي

 بطريقة أفضل من الطرق التقليدية؛  بطريقة أفضل من الطرق التقليدية؛  
 

وق النشر الرقمي               ))٤٤((  ة التشريعات المرتبطة بحق وق النشر الرقمي              غياب أو عدم آفاي ة التشريعات المرتبطة بحق تم         غياب أو عدم آفاي ا يح ة، مم تم          والتجارة اإللكتروني ا يح ة، مم  والتجارة اإللكتروني
 على الحكومات اإلسراع في سن التشريعات والقوانين ذات الصلة؛على الحكومات اإلسراع في سن التشريعات والقوانين ذات الصلة؛

 
ة بتخفيف   ))٥٥((  ذه العقب ى ه دان، ويمكن التغلب عل ي بعض البل ات ف ة وترشيح المعلوم ة بتخفيف  صرامة الرقاب ذه العقب ى ه دان، ويمكن التغلب عل ي بعض البل ات ف ة وترشيح المعلوم صرامة الرقاب

 ..الرقابة وترشيح المواقع إلى الحد األدنىالرقابة وترشيح المواقع إلى الحد األدنى
 عقبات تطوير البرمجيات العربية )ب(
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ات،              تعتع  ات،              اني صناعة البرمجيات العربية من صعوبات آثيرة ترتبط بضعف البنى األساسية لمجتمع المعلوم اني صناعة البرمجيات العربية من صعوبات آثيرة ترتبط بضعف البنى األساسية لمجتمع المعلوم
ات وطرق التغلب               .  .  وباألطر القانونية، وبنقص المهارات، وغياب المعايير     وباألطر القانونية، وبنقص المهارات، وغياب المعايير      ذه العقب م ه ي استعراض أله ات وطرق التغلب               وفيما يل ذه العقب م ه ي استعراض أله وفيما يل

 ::عليهاعليها
 

ازل   ))١١((  ي المن ال أم ف ي األعم واء ف ار الحاسوب، س بة انتش دني نس ازل  ت ي المن ال أم ف ي األعم واء ف ار الحاسوب، س بة انتش دني نس ذه ت ن حل ه يم، ويمك ي التعل ذه أم ف ن حل ه يم، ويمك ي التعل أم ف
راد والشرآات،              راد والشرآات،             العقبة في وضع برامج حكومية لتسهيل عمليات امتالك أجهزة الحاسوب على األف العقبة في وضع برامج حكومية لتسهيل عمليات امتالك أجهزة الحاسوب على األف

عار  يض أس ى تخف ل عل ريح، والعم يط الم ق التقس عار عن طري يض أس ى تخف ل عل ريح، والعم يط الم ق التقس م خطوط   عن طري ن خالل دع زة م ذه األجه م خطوط ه ن خالل دع زة م ذه األجه ه
 التجميع المحلية وتخفيض الضرائب المفروضة عليها؛التجميع المحلية وتخفيض الضرائب المفروضة عليها؛

 
بة، والعمل                   ارتفاع مستوى قر  ارتفاع مستوى قر   ))٢٢((  ة في سن التشريعات المناس ذه العقب بة، والعمل                   صنة البرمجيات، ويمكن حل ه ة في سن التشريعات المناس ذه العقب صنة البرمجيات، ويمكن حل ه

 الجاد والمتواصل على تطبيقها؛الجاد والمتواصل على تطبيقها؛
 

ة من                ))٣٣((  ة من               ارتفاع آلفة تطوير البرمجيات وطول مدة استرداد رأس المال، ويمكن التغلب على هذه العقب ارتفاع آلفة تطوير البرمجيات وطول مدة استرداد رأس المال، ويمكن التغلب على هذه العقب
 خالل التسهيالت المصرفية واإلعفاءات الضريبية واإلعانات؛خالل التسهيالت المصرفية واإلعفاءات الضريبية واإلعانات؛

 
ص ا  ))٤٤((  ص ا نق ذه        نق ل ه ن ح ة، ويكم ال الفكري ن األعم وع م ذا الن ة له ارات الالزم ة والمه وادر الفني ذه        لك ل ه ن ح ة، ويكم ال الفكري ن األعم وع م ذا الن ة له ارات الالزم ة والمه وادر الفني  لك

ة واألآاديمي    البرامج المهني ام ب ادة االهتم يم وزي م التعل ي إصالح نظ ة ف ة واألآاديمي   العقب البرامج المهني ام ب ادة االهتم يم وزي م التعل ي إصالح نظ ة ف ناعة ةةالعقب لة بص ناعة  المتص لة بص  المتص
 البرمجيات؛البرمجيات؛

 
ن ح  ))٥٥((  ة، ويمك ة العربي ة للغ ة الطبيعي ة بالمعالج اث المرتبط ي األبح تثمار ف عف االس ن ح ض ة، ويمك ة العربي ة للغ ة الطبيعي ة بالمعالج اث المرتبط ي األبح تثمار ف عف االس ذه ض ذه ل ه  ل ه

ة أم في مراآز البحوث                         ذه األبحاث، سواء في الجامعات الحكومي ات له ة أم في مراآز البحوث                        العقبة بتخصيص ميزاني ذه األبحاث، سواء في الجامعات الحكومي ات له العقبة بتخصيص ميزاني
 الحكومية األخرى؛الحكومية األخرى؛

 
ة من خالل                   ))٦٦((  ذه العقب ة من خالل                  غياب المعايير القياسية الخاصة بصناعة البرمجيات العربية، ويمكن تجاوز ه ذه العقب غياب المعايير القياسية الخاصة بصناعة البرمجيات العربية، ويمكن تجاوز ه

ى ت     ى ت    إنشاء مؤسسة عربية متخصصة بوضع هذه المعايير واإلشراف عل ة    إنشاء مؤسسة عربية متخصصة بوضع هذه المعايير واإلشراف عل ل دور هيئ ا أو تفعي ة    طبيقه ل دور هيئ ا أو تفعي طبيقه
ذا                 أداء ه ا ب ة تسمح له ذا                المواصفات والمقاييس العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ورصد ميزاني أداء ه ا ب ة تسمح له المواصفات والمقاييس العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ورصد ميزاني

 ..الدورالدور
 

  الرقمي العربيتطوير المحتوى في النضج ىوفق مستو  ترتيب بلدان اإلسكوا -جيم
 

وى       األربعة بهدف تصنيف بلدان اإلسكوا وفق    األربعة بهدف تصنيف بلدان اإلسكوا وفق   ججح د دت مستويات النض  ُحّددت مستويات النض    وى      مستوى النضج في تطوير المحت مستوى النضج في تطوير المحت
 . . وهذه المستويات مبينة فيما يليوهذه المستويات مبينة فيما يلي.  .  الرقمي العربيالرقمي العربي

 
توى -١١ توىمس ناعة     : : األولاألول النضجالنضج مس اب أو ضعف ص ع غي ي م ي العرب وى الرقم اج ضعيف للمحت م بإنت ناعة     يتس اب أو ضعف ص ع غي ي م ي العرب وى الرقم اج ضعيف للمحت م بإنت يتس

 ..البرمجياتالبرمجيات
 
 ..يتسم بإنتاج نام  للمحتوى الرقمي العربي وصناعة ناشئة للبرمجياتيتسم بإنتاج ناٍم للمحتوى الرقمي العربي وصناعة ناشئة للبرمجيات: : الثانيالثاني النضجالنضج مستوىمستوى -٢٢
 
 ..يتسم بإنتاج متوسط للمحتوى الرقمي العربي وصناعة نامية للبرمجياتيتسم بإنتاج متوسط للمحتوى الرقمي العربي وصناعة نامية للبرمجيات: : الثالثالثالث النضجالنضج مستوىمستوى -٣٣
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 ..إنتاج غزير للمحتوى الرقمي العربي وصناعة متقدمة للبرمجياتإنتاج غزير للمحتوى الرقمي العربي وصناعة متقدمة للبرمجيات: : الرابعالرابع النضجالنضج مستوىمستوى -٤٤
 

دول  يلخصيلخصوو  دولالج تويات  ٤٠٤٠  الج توياتمس ب  النضجالنضج  مس بوترتي دان  وترتي دانالبل ة  البل ةالمعني ام    المعني ي ع توى ف ل مس ام  بك ي ع توى ف ل مس ين.  .  ٢٠٠٥٢٠٠٥بك ينويب   ويب
 .. عدد بلدان اإلسكوا المصنفة في آل مستوى من المستويات األربعة عدد بلدان اإلسكوا المصنفة في آل مستوى من المستويات األربعة١٦١٦الشكل الشكل 

 
 النضج  مستوى  الترتيب العام لبلدان اإلسكوا وفق -٤٠الجدول 

 ٢٠٠٥ ،في البرمجيات والمحتوى العربي                  
 

  البلدالبلد المستوى األول المستوى الثاني المستوى الثالث
 األردناألردن   
 رات العربية المتحدةرات العربية المتحدةاإلمااإلما   
 حرينحرينالبالب   
 سوريةسوريةالجمهورية العربية الالجمهورية العربية ال   
 عراقعراقالال   
 عمانعمان   
 فلسطينفلسطين   
 قطرقطر   
 كويتكويتالال   
 لبنانلبنان   

 مصرمصر   
 السعوديةالسعوديةالمملكة العربية المملكة العربية    
 اليمناليمن   

 
ي  ا،  ا،  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسي    اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسي    نتائج تحليل هذا التقرير؛ و    نتائج تحليل هذا التقرير؛ و    :  :  المصدرالمصدر ي  المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آس اني  المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آس اني  ا، تشرين الث وفمبر  //ا، تشرين الث وفمبر  ن ن
٢٠٠٣٢٠٠٣ ، ،E/ESCWA/ICTD/2003/11.. 

 
 ٢٠٠٥  المحتوى الرقمي العربي،ج فيالنض توزع بلدان اإلسكوا وفق مستوى  -١٦ل الشك

 

 
 
 
 

   النتائج والتوصيات-حادي عشر
 

   النتائج-ألف
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  عامتقييم  -١

 
دم آل                        اس مدى تق دان اإلسكوا، وقي دم آل                      تضمنت هذه الدراسة محاولة لرصد مالمح مجتمع المعلومات في بل اس مدى تق دان اإلسكوا، وقي تضمنت هذه الدراسة محاولة لرصد مالمح مجتمع المعلومات في بل

ع  ذا المجتم اء ه ق بن ى طري ا عل ع منه ذا المجتم اء ه ق بن ى طري ا عل رة  .  .  منه ى عش ات إل ع المعلوم ح مجتم يم مالم دف، جرى تقس ذا اله ًال له رة  وتوس ى عش ات إل ع المعلوم ح مجتم يم مالم دف، جرى تقس ذا اله وتوسال  له
ى     .  .  مجاالت أساسية، وجرى تحديد درجة نضج آل مجال منها وفق أربع مستويات مجاالت أساسية، وجرى تحديد درجة نضج آل مجال منها وفق أربع مستويات  ى أدن ى     يشير المستوى األول إل ى أدن يشير المستوى األول إل

اط   ((، ويشير المستوى الرابع إلى أعلى درجات النضج ، ويشير المستوى الرابع إلى أعلى درجات النضج ))ينال نقطة واحدة ينال نقطة واحدة ((درجات النضج   درجات النضج    ع نق ال أرب اط   ين ع نق ال أرب وجرى  وجرى  ).  ).  ين
ة              ارير الوطني ة             قياس مستوى آل بلد باالستناد إلى المعلومات المستمدة من التق ارير الوطني ى  مجموعة من             قياس مستوى آل بلد باالستناد إلى المعلومات المستمدة من التق تنادًا إل دان واس ى  مجموعة من           للبل تنادا  إل دان واس للبل

ى عشرة               المصادر الخارجية، وبجمع الن   المصادر الخارجية، وبجمع الن    اتج عل يم الن م تقس ى عشرة               قاط التي نالها في المكونات العشرة، ث اتج عل يم الن م تقس ك      .  .  قاط التي نالها في المكونات العشرة، ث د سمح ذل ك      وق د سمح ذل وق
 .  .  بمقارنة هذه البلدان وترتيبها وفق مستوى تقدمها في بناء مجتمع المعلوماتبمقارنة هذه البلدان وترتيبها وفق مستوى تقدمها في بناء مجتمع المعلومات

 
دره               دره             وحلت اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة األولى، بإحرازها متوسطًا ق اط         ٣٫٢٣٫٢وحلت اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة األولى، بإحرازها متوسطا  ق ع نق اط          من أصل أرب ع نق  من أصل أرب

ت الب ة، وحل ت البممكن ة، وحل إحراز     ممكن ة ب ة الثالث ي المرتب م األردن ف اط، ث الث نق ا ث ة بإحرازه ة الثاني ي المرتب رين ف إحراز     ح ة ب ة الثالث ي المرتب م األردن ف اط، ث الث نق ا ث ة بإحرازه ة الثاني ي المرتب رين ف  ح
 . .  فقط فقط١١،،١١، واليمن والعراق في المرتبة األخيرة بإحراز ، واليمن والعراق في المرتبة األخيرة بإحراز ٢٫٩٢٫٩

 
 .. وفق مستوى تقدمها في بناء مجتمع المعلومات وفق مستوى تقدمها في بناء مجتمع المعلوماتاا ترتيب بلدان اإلسكو ترتيب بلدان اإلسكو٤١٤١ويبين الجدول ويبين الجدول  

 
  ى النضجوا وفق مستوالترتيب العام لبلدان اإلسك  -٤١الجدول 

 ٢٠٠٤مجتمع المعلومات،   مجاالت بناءفي                
 

 المتوسطالمتوسط
 المحتوى
 الصحة العربي

التجارة 
 الحكومة التعليم واألعمال

بناء 
 القطاع

بناء 
 القدرات

البنية 
 األساسية

البنية 
 البلد السياسات القانونية

٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ ٣ ٣ ٣٫٢ 
 العربية اإلمارات
 دةالمتح

 البحرين ٤ ٣ ٤ ٣ ١ ٣ ٣ ٤ ٣ ٢ ٣٫٠
  األردن ٤ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٢٫٩
 الكويت ٣ ٢ ٣ ٢ ١ ٢ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢٫٤

٣ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢٫٤ 
المملكة العربية 

 السعودية
 قطر ٢ ٢ ٣ ٣ ١ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢٫٣
 مصر ٣ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢٫٣
 لبنان ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢،٢
 عمان ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ٣ ٢ ١ ١٫٩

٢ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ١ ٢ ٢ ١٫٧ 
الجمهورية العربية 

 السورية
 فلسطين ١ ١ ٢ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ٢ ١٫٣
 العراق ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١،١
 اليمن ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١،١
 اإلسكوا منطقة ٢٫٣٨ ١٫٩٢ ٢٫٣٨ ٢٫٣٨ ١٫٥٤ ٢٫١٥ ٢٫٠٨ ٢٫٤٦ ٢٫٠٠ ٢٫٠٨ ٢٫١٤

 
 

 ٢٠٠٤اإلسكوا وفق متوسط مستوى النضج في بناء مجتمع المعلومات،   ترتيب بلدان -١٧الشكل 
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٢.٣

٢.٤

٢.٤

٢.٥٣

٢.٩

٣

٣.٢

٠ ١ ٢ ٣ ٤

العراق

اليمن

فلسطين

سورية

 بلداناالسكواغير الخليجية 

عمان

 منطقةاالسكوا

لبنان

قطر

مصر 

الكويت 

السعودية 

مجلس التعاون الخليجي 

األردن   

البحرين 

اإلمارات 

متوسط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كل    ر الش كل  ويظه ر الش ط ط سس أن المتو أن المتو١٧١٧ويظه
اط  أربعأربع  من أصل       من أصل     ٢٫١٤٢٫١٤العام لبلدان اإلسكوا بلغ     العام لبلدان اإلسكوا بلغ      اط   نق ى         .  .   نق اون الخليجي متوسطًا أعل دان مجلس التع د سجلت بل ى         وق اون الخليجي متوسطا  أعل دان مجلس التع د سجلت بل وق

دره  ام ق دره من المتوسط الع ام ق ا سجلت الب٢٫٥٣٢٫٥٣من المتوسط الع ا سجلت الب، بينم غ ، بينم ام بل ن المتوسط الع ل م طًا أق دان األخرى متوس غ ل ام بل ن المتوسط الع ل م دان األخرى متوسطا  أق .  .   نقطة نقطة١٫٨١٫٨ل
اء مجتمع                      ق بن ى طري دان اإلسكوا عل ائر بل دمًا من س ر تق اء مجتمع                     ويوضح ما سبق أن بلدان مجلس التعاون الخليجي أآث ق بن ى طري دان اإلسكوا عل ائر بل دما  من س ر تق ويوضح ما سبق أن بلدان مجلس التعاون الخليجي أآث

 ..المعلوماتالمعلومات
 

اط    ع نق ا أرب ال معظمه ة، ين دان المتقدم ى البل ة عل ذه المنهجي اط  وإذا طبقت ه ع نق ا أرب ال معظمه ة، ين دان المتقدم ى البل ة عل ذه المنهجي ة وإذا طبقت ه ة آامل بآامل ّون أو ش ل مك ي آ بف و ن أو ش ل مك ي آ ه ه ف
ة                      .  .  آاملةآاملة افة طويل ارات والبحرين، مس ا، اإلم ة                      وذلك يدل على أن أمام بلدان اإلسكوا، بما في ذلك األآثر تقدمًا منه افة طويل ارات والبحرين، مس ا، اإلم وذلك يدل على أن أمام بلدان اإلسكوا، بما في ذلك األآثر تقدما  منه

 ..تقطعها لتصل إلى مستوى البلدان المتقدمة على صعيد مجتمع المعلوماتتقطعها لتصل إلى مستوى البلدان المتقدمة على صعيد مجتمع المعلومات
 

دان     ع بل ال لجمي ل مج اط لك وة والضعف، جرى حساب متوسط النق اط الق ة أخرى، لرصد نق ن جه دان   وم ع بل ال لجمي ل مج اط لك وة والضعف، جرى حساب متوسط النق اط الق ة أخرى، لرصد نق ن جه وم
 ..١٨١٨، والمبينة في الشكل ، والمبينة في الشكل ٤١٤١اإلسكوا، فكانت النتائج الواردة في آخر الجدول اإلسكوا، فكانت النتائج الواردة في آخر الجدول 

 
 

   متوسط النقاط للمجاالت العشرة لمجتمع المعلومات لبلدان اإلسكوا-١٨الشكل 

 تحدةتحدةاإلمارات العربية الماإلمارات العربية الم
 البحرينالبحرين

 األردناألردن

 مجلس التعاون الخليجيمجلس التعاون الخليجي

 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية

 الكويتالكويت

 مصرمصر

 قطرقطر

 لبنانلبنان

 منطقة اإلسكوامنطقة اإلسكوا

 ع مانعمان

 بلدان اإلسكوا غير الخليجيةبلدان اإلسكوا غير الخليجية

 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية

 فلسطينفلسطين

 اليمناليمن

 العراقالعراق

 متوسط
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ا المعلومات واالتصاالت              اء قطاع تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت            وسجلت بلدان اإلسكوا أقل المعدالت في بن اء قطاع تكنولوجي ود السبب   .  .  وسجلت بلدان اإلسكوا أقل المعدالت في بن ود السبب   ويع ويع
اج و         ة في إنت ذه المنطق دان ه ى ضعف بل ك إل اج و        في ذل ة في إنت ذه المنطق دان ه ى ضعف بل ك إل ا المعلومات  منتجات منتجات  تصدير تصدير في ذل ا المعلومات   تكنولوجي دني  واالتصاالت واالتصاالت   تكنولوجي دني  ، وت ، وت

ة                ة الجاذب ج البيئ دم نض ى ع افة إل اع باإلض ذا القط اء ه دعم بن ات ل دمها الحكوم ي تق هيالت الت توى التس ة               مس ة الجاذب ج البيئ دم نض ى ع افة إل اع باإلض ذا القط اء ه دعم بن ات ل دمها الحكوم ي تق هيالت الت توى التس مس
 .. هذا المجال هذا المجالفيفيلالستثمارات الخارجية لالستثمارات الخارجية 

 
ًا    كوا أيض دان اإلس ى ضعف بل ا   وتجل كوا أيض دان اإلس ى ضعف بل ي وتجل ي ف ةف ةالبني ريعيةالبني ريعية التش ةوو   التش ةالقانوني ى  .  .  القانوني اني أدن ة ث ذه البني ت ه د حقق ى  فق اني أدن ة ث ذه البني ت ه د حقق فق

اب  بب غي دالت بس اب المع بب غي دالت بس وانينالمع وانينالق راءات  الق راءاتواإلج ة  واإلج ةالناظم رية  الناظم ريةلس ذ وخصوصيةوخصوصية  لس تهلك، وضعف تنفي ذ  المس تهلك، وضعف تنفي وانين المس وانينالق  الق
ة ةواألنظم ة  واألنظم ةالوطني وق  الخاصةالخاصة  الوطني وقبحق ة  بحق ةالملكي ة  الملكي ةالفكري ى أن الفكري ى أن ، باإلضافة إل ة األطراألطر، باإلضافة إل ةالتنظيمي   واإلنترنت  واإلنترنت لالتصاالتلالتصاالت التنظيمي

 .. زالت تتطلب بذل المزيد من الجهود زالت تتطلب بذل المزيد من الجهودماما
 

ي       ات واالتصاالت ف ا المعلوم ات تكنولوجي ي تطبيق دالت ف ى المع كوا أعل دان اإلس جلت بل ي     وس ات واالتصاالت ف ا المعلوم ات تكنولوجي ي تطبيق دالت ف ى المع كوا أعل دان اإلس جلت بل ارة وس ارة  التج  التج
ال الواألعم ى   .  .  واألعم كوا إل دان اإلس ن بل د م ي العدي ذي وصل ف وة القطاع المصرفي، ال ى ق ك إل ي ذل ود الفضل ف ى   ويع كوا إل دان اإلس ن بل د م ي العدي ذي وصل ف وة القطاع المصرفي، ال ى ق ك إل ي ذل ود الفضل ف ويع

ا  ي التج بي ف دم النس ة، والتق تويات عالمي ا مس ي التج بي ف دم النس ة، والتق تويات عالمي ة، بفضل   مس ة واإلقليمي رآات العالمي ين الش ة، وخاصة ب ة، بفضل   رة اإللكتروني ة واإلقليمي رآات العالمي ين الش ة، وخاصة ب رة اإللكتروني
 ..التأثير القوي للعولمة على بلدان اإلسكواالتأثير القوي للعولمة على بلدان اإلسكوا

 
جل   جل وس درات وس اء الق درات بن اء الق االت و  بن ات واالتص ا المعلوم ي تكنولوجي االت و   ف ات واالتص ا المعلوم ي تكنولوجي ية  ف ة األساس ية البني ة األساس ات  البني ا المعلوم ات   لتكنولوجي ا المعلوم  لتكنولوجي

ود الفضل    ).  ).  ١٨١٨نظر الشكل    نظر الشكل    اا) () (طةطة نق  نق ٢٫٣٨٢٫٣٨(( واالستراتيجيات ثاني أعلى المعدالت       واالستراتيجيات ثاني أعلى المعدالت      السياساتالسياساتواالتصاالت و واالتصاالت و  ود الفضل    ويع ويع
يم،                    زة الحاسوب واإلنترنت في قطاع التعل يم،                   في إحراز هذا التقدم إلى حمالت التوعية والعمل الجاد على نشر أجه زة الحاسوب واإلنترنت في قطاع التعل في إحراز هذا التقدم إلى حمالت التوعية والعمل الجاد على نشر أجه
و في استخدام                      اع معدالت النم ات، وارتف المي لمجتمع المعلوم ة الع ؤتمر القم و في استخدام                     والسعي الجاد إلى تحقيق أهداف م اع معدالت النم ات، وارتف المي لمجتمع المعلوم ة الع ؤتمر القم والسعي الجاد إلى تحقيق أهداف م

 .. واإلنترنت واإلنترنتوي والحاسوبوي والحاسوبييالهاتف الخلالهاتف الخل
ا         اع تكنولوجي اء قط ي بن ل ف ي تتمث اون الخليج س التع دان مجل دى بل ى ل ة الضعف األول دو أن نقط ا       ويب اع تكنولوجي اء قط ي بن ل ف ي تتمث اون الخليج س التع دان مجل دى بل ى ل ة الضعف األول دو أن نقط ويب

ات واالتصاالت  ات واالتصاالت المعلوم ة١٫٥١٫٥((المعلوم ة نقط ي    )) نقط ي العرب وى الرقم وير المحت ي تط ل ف ا تتمث ي تليه ة الضعف الت ي    ، ونقط ي العرب وى الرقم وير المحت ي تط ل ف ا تتمث ي تليه ة الضعف الت  ، ونقط

 
٢,٤٦

٠ ٠,٥ ١

بناء القطاع

بنية القانونية

الصحة

التعليم

المحتوى العربي

المتوسط

الحكومة

السياسات

البنية األساسية

بناء القدرات

التجارة واألعمال

متوسط
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دان مجلس        .  .  ةةالقانوني القانوني وو   التشريعية التشريعيةالبنيةالبنية، ونقطة الضعف الثالثة في  ، ونقطة الضعف الثالثة في  )) نقطة  نقطة ٢٫١٧٢٫١٧(( وة، فسجلت بل ا من حيث الق دان مجلس        أم وة، فسجلت بل ا من حيث الق أم
ى         وة األول ى        التعاون الخليجي نقطة الق وة األول ا المعلومات واالتصاالت في           ) )  نقطة   نقطة  ٣٫٣٣٣٫٣٣((التعاون الخليجي نقطة الق ات تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت في           في تطبيق ات تكنولوجي  التجارة    التجارة   في تطبيق

وة    البنية األساسية البنية األساسية في  في  ) )  نقطة  نقطة ٣٫١٧٣٫١٧((، ونقطة القوة الثانية     ، ونقطة القوة الثانية     واألعمالواألعمال وة     لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ونقطة الق  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ونقطة الق
 . .  واالستراتيجيات واالستراتيجياتالسياساتالسياساتفي في ) )  نقطة نقطة٢٫٨٢٫٨٣٣((الثالثة الثالثة 

 
 مقارنة أداء البلدان األعضاء في اإلسكوا مع بلدان ومناطق أخرى من العالم  -٢

 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تأداء البلدان األعضاء في اإلسكوا في سياسيات واستراتيجيا )أ(

 
 الدمججنيف على أهمية  المعلومات في جتمع القمة العالمي لمالصادر عن مؤتمرنص إعالن المبادئ  

 المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية الكامل للجهود والبرامج
  الختالف االستراتيجيات والسياسيات اإلنمائية بين بلدان العالم، ال يوجد معيار ونظرا  . )٤٧(واإلقليمية

ومع ذلك يمكن القول إن معظم .  أساسه قياس مستوى األداء أو مقارنته من حيث الكميةعالمي ثابت يمكن على 
 وسياسيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تبلدان المنطقة تسعى سعيا  جادا  إلى وضع وتطبيق استراتيجيا

 .وان آانت الجهود المبذولة على قدر آبير من التفاوت
 

 إلسكوا من الناحية القانونية والتنظيميةأداء البلدان األعضاء في ا )ب(
 

 بالرغم من تميز أداء بعض بلدان اإلسكوا في مكافحة البرمجيات المقرصنة، ما زالت المنطقة  
 أن معدل )٤٨(٢٠٠٤فقد أظهر تقرير تحالف شرآات برمجيات األعمال لعام .  تعاني من انتشار هذه الظاهرة

، أي ضعف المعدل )١٩الشكل  نظرا( المائة في منطقة اإلسكوا  في٧٠استخدام البرمجيات المقرصنة بلغ 
وفيما عدا اإلمارات العربية المتحدة التي بلغ معدل استخدام البرمجيات .   في المائة٣٥العالمي الذي بلغ 

 في المائة، ال تزال معظم بلدان مجلس التعاون تعاني من هذه الظاهرة، بحيث بلغ فيها معدل ٣٤المقرصنة فيها 
  معدل البرمجيات المقرصنة في بلدان اإلسكوا ١٩ويبرز الشكل .   في المائة٥٨القرصنة نحو 

 .مقارنة بالمعدالت العالمية
 

 دولة، لم تقدم أي ٥٦وبالمقارنة مع عدد الدول الموقعة والمنضمة إلى معاهدة قانون البراءات، الذي بلغ  
 التي وقعتها (PCT)أما معاهدة التعاون بشأن البراءات .  دةمن دول المنطقة بعد على االنضمام إلى هذه المعاه

اإلمارات العربية :  دولة، فلم تنضم إليها إال أربع دول فقط من المنطقة هي١٢٨ دولة وانضمت إليها ١٣١
 . )٤٩(المتحدة والجمهورية العربية السورية وعمان ومصر

 
، في الحظ غياب أي معايير أو قوانين تعنى أما فيما يتعلق بسرية وأمن البيانات الشخصية للمستهلك 

 .بحماية سرية المعلومات الشخصية لمستخدمي اإلنترنت
 

                                                      
  ١٢١٢تحد عالمي في األلفيـة الجديـدة،        تحد عالمي في األلفيـة الجديـدة،        : :  بناء مجتمع المعلومات    بناء مجتمع المعلومات   – إعالن المبادئ     إعالن المبادئ    مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات،    مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات،    )  )  47((
ــانون ــانونك ــمبر//األولاألول  ك ــمبرديس ــرة A-4/DOC/GENEVA/03-WSIS،،٢٠٠٣٢٠٠٣ديس ــرة ، الفق ــة٤٣٤٣، الفق ــد الوثيق ــة، توج ــد الوثيق documents/wsis/int.itu.www://http /: : ، توج

1160|1161=en&id=asp?lang.doc_multi.. 

 ..pdf.English-Study-Global-2005/upload/dyglobalstu/org.bsa.www://http: : المصدرالمصدر)  )  48((

 ..en&treaty_id=jsp?lang.ShowResults/en/treaties/int.wipo.www://http=6موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية )  )  49((
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٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠

أمريكا الشمالية 

المعدل العالمي 

االتحاد األوروبي 

الشرق األوسط وأفريقيا

أمريكا الجنوبية 

 اإلسكوا بلدان منطقة

   معدل البرمجيات المقرصنة في بلدان اإلسكوا مقارنة بالمعدالت العالمية-١٩الشكل 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 .مية مقارنة بالبلدان المتقدمةوبوجه عام، تعاني بلدان اإلسكوا من ضعف في الناحية القانونية والتنظي 
 

 أداء بلدان اإلسكوا في البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )ج(
 

ي الجدول   ة ف ام المبين ة األرق ي الجدول بمقارن ة ف ام المبين ة األرق ي  ٤٢٤٢بمقارن الم ف اطق الع ائر من كوا تتخلف عن س دان اإلس ي  ، يالحظ أن بل الم ف اطق الع ائر من كوا تتخلف عن س دان اإلس ، يالحظ أن بل
س ال     دان مجل ا، وأن بل تثناء أفريقي ت، باس ار اإلنترن توى انتش س ال    مس دان مجل ا، وأن بل تثناء أفريقي ت، باس ار اإلنترن توى انتش ا    مس ا وأمريك ى أفريقي وق عل ي تتف اون الخليج ا    تع ا وأمريك ى أفريقي وق عل ي تتف اون الخليج تع
 ..الجنوبية وبلدان أوروبا التي هي خارج نطاق االتحاد األوروبيالجنوبية وبلدان أوروبا التي هي خارج نطاق االتحاد األوروبي

 
 ٢٠٠٤  معدل انتشار اإلنترنت في مناطق مختلفة من العالم، -٤٢الجدول 

 
 المنطقة  من السكان ١٠٠معدل االنتشار لكل 
 أمريكا الشمالية ٦٨
 االتحاد األوروبيبلدان  ٤٨٫١
 باقي أوروبا ١٧٫٥
 أمريكا الجنوبية  ١٣
 أفريقيا ١٫٨
 بلدان مجلس التعاون الخليجي ١٧٫٦
 باقي بلدان اإلسكوا غير الخليجية ٤٫٥
 جميع بلدان اإلسكوا ٦٫٩
 المعدل العالمي ١٣

 .com.internetworldstats.www، و)مدار(مرآز دراسات االقتصاد الرقمي : المصدر
دان اإلسكوا    .  .  معدل إنشاء الهاتف النقال في مناطق مختلفة من العالم    معدل إنشاء الهاتف النقال في مناطق مختلفة من العالم      ٤٣٤٣ويعرض الجدول   ويعرض الجدول     دان اإلسكوا    ويالحظ أن بل ويالحظ أن بل

ا،سستتخلف عن تتخلف عن  تثناء أفريقي ال، باس اتف النق ار اله ي مستوى انتش الم ف اطق الع ا،ائر من تثناء أفريقي ال، باس اتف النق ار اله ي مستوى انتش الم ف اطق الع اون   ائر من دان مجلس التع اون وأن بل دان مجلس التع وأن بل
 ..الخليجي تتفوق على أفريقيا وأمريكا الالتينيةالخليجي تتفوق على أفريقيا وأمريكا الالتينية

 

upload/globalstudy/org.bsa.www://Http/2005-  ::مقرصـنة مقرصـنة تخدام البرمجيـات ال   تخدام البرمجيـات ال   سستقرير معدل ا  تقرير معدل ا  : : برمجيات األعمال برمجيات األعمال    شركات  شركات تحالفتحالف: : المصدرالمصدر
pdf.English-Study-Global.. 
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ى أن معدالت انت      ٤٤٤٤ويشير الجدول    ويشير الجدول      ى أن معدالت انت       إل ل عن           إل زال منخفضة، إذ تق دان اإلسكوا ال ت ل عن          شار الحاسوب في بل زال منخفضة، إذ تق دان اإلسكوا ال ت شار الحاسوب في بل

أما بلدان مجلس التعاون الخليجي، فهي في وضع     أما بلدان مجلس التعاون الخليجي، فهي في وضع     .  .  معدل االنتشار في الصين، وتقارب معدل االنتشار في ترآيا     معدل االنتشار في الصين، وتقارب معدل االنتشار في ترآيا     
 ..أفضل نسبيا ، لكن معدل انتشار الحاسوب فيها ال يزال أقل بكثير من المستويات المسجلة في البلدان المتقدمةأفضل نسبيًا، لكن معدل انتشار الحاسوب فيها ال يزال أقل بكثير من المستويات المسجلة في البلدان المتقدمة

 
 ٢٠٠٤  معدل انتشار الهاتف النقال في مناطق مختلفة من العالم، -٤٣الجدول 

 
 المنطقة  من السكان١٠٠معدل االنتشار لكل 
 الواليات المتحدة األمريكية )أ(٦١
 أوروبا الغربية )ب(٩٠
 أوروبا الوسطى والشرقية ٦٦
 الالتينيةأمريكا  )ج(٣٢
 أفريقيا )د(٨

 الخليجيبلدان مجلس التعاون  ٥٠
 باقي بلدان اإلسكوا غير الخليجية ١٠٫٧
 جميع بلدان اإلسكوا ١٧٫٩
 المعدل العالمي ٢٦٫٥

 ..))مدارمدار((مرآز دراسات االقتصاد الرقمي مرآز دراسات االقتصاد الرقمي  ::المصدرالمصدر
 .. org.ctia.www(CTIA, The Wireless Association( ))أأ(( 
 ..asp?Newsid.lsResearchAnnouncementsDetai/Analyst_Research/2T/com.tekrati.www=5051 ))بب(( 
 ..html.0555-170R/products/com.mindbranch.www ))جج(( 
 ..html.0547-170R/products/com.mindbranch.www ))دد(( 

 
 ٢٠٠٤  معدل انتشار الحاسوب في بلدان مختلفة من العالم، -٤٤الجدول 

 
 الدولة  من السكان١٠٠االنتشار لكل معدل 

 الواليات المتحدة األمريكية ٧٨٫٥
 سويسرا ٧١٫٩
 النرويج ٦٨٫٠
 آندا ٦٥٫٥
 الدنمرك ٦٤٫٥
 السويد ٦٠٫٦
 هولندا ٥٧٫٤
 أستراليا ٥٦٫٨
  ةسنغافور ٥٣٫٥
 المملكة المتحدة ٥٣٫٥
 اليابان ٤٨٫٦

مة
قد
مت

ن 
لدا
ب

)أ(  
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 )تابع (٤٤الجدول 
 

 الدولة  من السكان١٠٠معدل االنتشار لكل 
 الصين ٤،٤
 آولومبيا ٤٫٣
 ترآيا ٤٫١
 بيرو ٣٫٧
 نالفلبي ٢٫٣
 إندونيسيا ١٫٦
 فيتنام ١٫٤
 الهند ١٫٢

دل
مع

ت 
 ذا
ان
بلد
ال

 
ض
خف
من

ر 
شا
انت

)أ(  

 البحرين ٢٠٫٤٨
  العربية المتحدةاإلمارات ١٩٫٦٨
 قطر ١٧٫٩٧
 الكويت ١٦٫٣٦
 السعوديةالمملكة العربية  ٩٫٨٤
 لبنان ٩٫٣٣
 األردن ٧٫٣١
 عمان ٥٫٣٩
 فلسطين ٤٫٦٣
 مصر ٢٫٥٩
 سوريةالجمهورية العربية ال ٢٫٣٩
 العراق ١٫٨٩
 اليمن ٠٫٩٣

وا
سك
اإل

ن 
لدا
ب

)ب(  
 متوسط بلدان مجلس التعاون الخليجي ١١٫٧
 جيةمتوسط بلدان اإلسكوا غير الخلي ٣٫٥
 المتوسط العام لمنطقة اإلسكوا ٤٫٣١
 المعدل العالمي ١٢

ات
سط
تو
م

)ب(  

 
 ).).٢٠٠٥٢٠٠٥مايو مايو //جارتنر، أيارجارتنر، أيار((المحيط الهادئ، المحيط الهادئ، //سياسياآآالتقرير الفصلي عن أسواق الحاسوب لمنطقة التقرير الفصلي عن أسواق الحاسوب لمنطقة  ))أأ(( ::المصدرالمصدر

 ).).مدارمدار ( (ييمرآز دراسات االقتصاد الرقممرآز دراسات االقتصاد الرقم ))بب(( 
 

  معلومات واالتصاالت تكنولوجيا الأداء بلدان اإلسكوا في بناء القدرات في )د(
 

 ثالثة محاور أساسية على أساسيعتمد قياس بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
 والبيئة الداعمة لالبتكار ، والبحث والتطوير،هي تطور البنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  األمم تقد ملى هذه المحاور األساسية لقياس مدى وقد اعتمد تقرير التنمية البشرية ع.  واالختراع
 .  وهو يعتبر من أهم مؤشرات التطور الكلي،في هذا المجال
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 ،، حلت البحرين على رأس قائمة بلدان المنطقة)٥٠(٢٠٠٤وحسب تصنيف تقرير التنمية البشرية لعام  
 حلت في ترتيب و،تبة األخيرة في القائمة بينما احتل اليمن المر العربية المتحدةتلتها الكويت فقطر فاإلمارات

 إلى تطور البنية األساسية أن يعزى حلول البلدان المذآورة في مراتب متقدمةويمكن .  عالمي منخفض
 الميزانية المخصصة لإلنفاق على بتفوق األردن يتميزووفقا  للتقرير، .  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيها

  في العاملين لعددوالتفوق الملحوظ  ، المتوسط العالمي علىضعفين البحث والتطوير بأآثر من
 ، البحث والتطويرمجاالتآما تتميز قطر بعدد الباحثين في .   العالميالمتوسط علىمجاالت البحث والتطوير 

ر  اإلنفاق على البحث والتطويال يزال ومع ذلك.  ولكن دون وجود معلومات عن نسبة اإلنفاق على هذا المجال
 . المتوسط العالميدونوعدد الباحثين في المنطقة 

 
مثال   فالتقرير ، النقص في المعلومات الخاصة ببعض البلدان في تقرير التنمية البشريةأن والجدير بالذآر 

 .  يؤثر على الترتيب العام، إشارة إلى العراق في مجال بناء القدراتمن أي خال 
 

 طاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أداء بلدان اإلسكوا في بناء ق )•(
 

 مقارنة ببلدان العالم، ال يزال على بلدان اإلسكوا اجتياز طريق طويل في مجال بناء قطاع  
فباستثناء األردن، ال يحدث هذا القطاع أي تأثير اقتصادي في أي من بلدان .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ى بلدان أخرى، مثل آيرلندا حيث تشكل الصادرات من صناعة البرمجيات وال ينطبق هذا الوضع عل.  المنطقة
  في المائة ٦؛ وفرنسا حيث تشكل صناعة البرمجيات )٥١( في المائة من مجمل الصادرات٣٤

من الناتج المحلي اإلجمالي وتعتبر مساهمتها أآبر من مساهمة قطاعي صناعة المرآبات والطاقة مجتمعين 
؛ والهند حيث تتجاوز مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات )٥٢( فرصة عمل٤٠٠ ٠٠٠وتوفر أآثر من 

 . في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي١٫٨ فيهاواالتصاالت 
 

 وتتضح هذه الصورة عند مقارنة حصة صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من  
 في ١٩٫٧٧ في المائة في األردن، تصل إلى ٠٫٦٢ فبينما تبلغ حصة هذه الصادرات.  الناتج المحلي اإلجمالي

وإذا ما أخذ في االعتبار اهتمام األردن البالغ بالتجربة االيرلندية التي ).  ٤٥نظر الجدول ا(المائة في آيرلندا 
اعت مد عليها في رسم استراتيجية تحويل االقتصاد األردني، يظهر حجم الجهود التي يجب بذلها لبلوغ مستويات 

 .ء نفسهااألدا
 

                                                      
ـ   الكامـل   الكامـل   النص  النص  يمكن الحصول على    يمكن الحصول على   ،،٢٠٠٤٢٠٠٤التنمية البشرية لعام    التنمية البشرية لعام    تقرير  تقرير    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،   )  )  50(( ـ   للتقري  باللغـة    باللغـة   رر للتقري

 ..pdf._complete04hdr/pdf/2004/global/reports/org.undp.hdr://http: : اإلنكليزية على الموقعاإلنكليزية على الموقع

))51  (  (ICT Ireland ــع ــى الموقـــ ــع  علـــ ــى الموقـــ vLookupHTML/nsf.4ictDoclib/ict/Sectors/ie.ictireland.www://http /: :  علـــ
2Key_Industry_Statistics?OpenDocument#KeyStats.. 

))52  (  (html.00_,7-_6-_5-_4-169644_PWB3-_2-e1_wqcrz1-4_S0,,0/layout/IT/au.gov.stradeau.www://http.. 
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  من الناتج المحلي اإلجمالي  مقارنة نسبة صادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-٤٥الجدول 
 لبعض بلدان اإلسكوا مع آيرلندا والهند

 
نسبة الصادرات من الناتج 

 المحلي اإلجمالي
 الناتج المحلي اإلجمالي 

 (*)) دوالربالمليون(
 قيمة الصادرات 

 بلدبلدالال )  دوالربالمليون(
 لبنان ١٥ ٢١ ٧٦٨ ٠٫٠٧
 مصر ١٥٠ ٧٥ ١٤٨ ٠٫٢
 األردن ٧٠ ١١ ١٩٦ ٠٫٦
 )أ(الهند ١٣ ١٠٠ ٦٩١ ٨٧٦ ١٫٩
 )ب(ايرلندآ ٣٦ ٣٠٠ ١٨٣ ٥٦٠ ١٩٫٨

 .٢٠٠٤تقرير البنك الدولي لعام  : (*)المصدر

 .htm.whyindia/in.nic.businessindiain.www://http )أ( 
 .األرقام الخاصة بلبنان واألردن ومصر تم الحصول عليها من تقارير البلدان.  ie.ictireland.www://http )ب( 

 
 أداء بلدان اإلسكوا في جاهزية الحكومة اإللكترونية  )و(

 
من جاهزية الحكومات استطاعت بلدان مجلس التعاون الخليجي تجاوز المعدل العالمي واالقتراب  

فوفقا  للجدول .  وآان التفاوت بين بلدان مجلس التعاون الخليجي آبيرا .  اإللكترونية في منطقة جنوب شرق آسيا
، وتجاوز ٠٫٧٤٣٠، سجل مؤشر الحكومة اإللكترونية في اإلمارات العربية المتحدة معدال مرتفعا  جدا بلغ ٤٦

وي الحظ بين بلدان .  ، ليقارب معدل أفريقيا٠٫٢٨٨٠في عمان إلى معدل أوروبا بينما انخفض هذا المؤشر 
المنطقة انخفاض مؤشر الجاهزية في اليمن حتى بالمقارنة مع معدل هذا المؤشر في أفريقيا، وارتفاعه النسبي في 

 ولذلك، .  العراق مقارنة بسائر بلدان المشرق، وخاصة الجمهورية العربية السورية ومصر
 .ؤشر الجاهزية مؤشرا  جيدا  لقياس تسارع عملية النهوض بتطبيقات الحكومة اإللكترونيةيمكن اعتبار م

 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣  أداء بلدان اإلسكوا في مؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونية، -٤٦الجدول 

 

 مؤشر االتصاالت مؤشر رأس المال البشري
على مؤشر الحضور 
التغير عن  الشبكة

 ٢٠٠٣مؤشر 

إجمالي النقاط 
في مؤشر 
 البلدالبلد ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤

 األردناألردن ٠٫٣٤٧ ٠٫٤١٩ ٠٫٠٩٧ ٠٫٠٨٩ ٠٫٨٦ ٠٫٧٨ ٠٫٤٣٤ ٠٫٠٠٥
  العربية المتحدة العربية المتحدةاإلماراتاإلمارات ٠٫٣٠٥ ٠٫٤١٩ ٠٫٣٦٨ ٠٫٤٤٤ ٠٫٧٣ ٠٫٧٤ ٠٫٧٤٣ ٠٫٠٦٢-

 البحرينالبحرين ٠٫٤٠٥ ٠٫٣٣٢ ٠٫٣٣٢ ٠٫٣٤٧ ٠٫٨٦ ٠٫٨٥ ٠٫٥٣٢ ٠٫٠٢٢
 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية ٠٫٥ ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٤٣ ٠٫٠٣٨ ٠٫٧ ٠٫٧١ ٠٫٢٦٤ ٠
 العراقالعراق ٠٫١٢٤ -- ٠٫٠١٦ -- ٠٫٩٣ -- ٠٫٣٥٦ --

 عمـانعمـان ٠٫٠٥ ٠٫٢٦٢ ٠٫١٣٥ ٠٫١٣٢ ٠٫٦٨ ٠٫٦٧ ٠٫٢٨٨ ٠٫٠٦٧-
 قطـرقطـر ٠٫٠٨٥ ٠٫١٣٥ ٠٫٢٩٧ ٠٫٣٠٨ ٠٫٨٢ ٠٫٧٩ ٠٫٤ ٠٫٠١١-
 الكويتالكويت ٠٫١٣٦ ٠٫١٤٤ ٠٫٢٣ ٠٫٢٢٦ ٠٫٧٣ ٠٫٧٤ ٠٫٣٦٤ ٠٫٠٠٦-
 لبنانلبنان ٠٫٢٤٣ ٠٫٢٥٣ ٠٫١٧٦ ٠٫١٨٨ ٠٫٨٣ ٠٫٨٣ ٠٫٤١٦ ٠٫٠٠٨-

 مصـرمصـر ٠٫١ ٠٫٠٣٥ ٠٫٠٦٦ ٠٫٠٦ ٠٫٦٣ ٠٫٦٢ ٠٫٢٦٥ ٠٫٠٢٧
 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية ٠٫٣٠٩ ٠٫١٨٣ ٠٫١٣٩ ٠٫١١٩ ٠٫٧١ ٠٫٧١ ٠٫٣٦٨ ٠٫٠٤٨
 اليمناليمن ٠٫٠٥٤ ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٩ ٠٫٤٩ ٠٫٤٨ ٠٫١٩٤ ٠٫٠٠٦

 .حكومات اإللكترونيةتقرير األمم المتحدة عن جاهزية ال: المصدر

 الخاصة قيمها من ضمن بلدان المجموعة أو عند حساب متوسط مؤشر الجاهزية تحسب يتضمن تقرير األمم المتحدة معلومات عن فلسطين وبالتالي لم لم: مالحظة
 .ببلدان اإلسكوا

.   اإللكترونيةوبوجه عام، ال تزال بلدان المنطقة تعاني من تقصير واضح في أدائها في جاهزية الحكومة 
 إال أفريقيا تتجاوز ولم ٠٫٣٨٥٣، حققت المنطقة معد ال  منخفضا  جدا بلغ ٢٠٠٤فحسب مؤشر الجاهزية لعام 



-١٠٢- 

انظر  (٠٫٤١٣٠ولم تستطع االقتراب من المتوسط العالمي الذي بلغ .  )والتي هي جزء منها (والبلدان العربية
 ).٢٠الشكل 

 
  مؤشر جاهزية الحكومة اإللكترونيةوفقكوا   أداء بلدان منطقة اإلس-٢٠الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ممأداء بلدان اإلسكوا في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليأداء بلدان اإلسكوا في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلي ))زز((
 

 توضح التقارير الوطنية والعالمية على حد سواء صعوبة قياس ومقارنة مدى استخدام تطبيقات 
.  التعليم، نظرا  لالختالف الكبير في أنظمة التعلم والتطبيقات المستخدمة المعلومات واالتصاالت في تكنولوجيا

 تكنولوجياومن الناحية النوعية، يالحظ أن بلدان اإلسكوا ال تزال في مراحل النضج األولى في استخدام 
عض فباستثناء ب.  المعلومات واالتصاالت مقارنة بالبلدان المتقدمة، وخاصة في مراحل التعليم األساسي

 المعلومات واالتصاالت في جيالتكنولوالمحاوالت المضيئة في بعض البلدان، ال يوجد هناك أي استخدام حقيقي 
أما على مستوى الجامعات، فهناك بعض المحاوالت التي تبشر بالنجاح في .  عملية التعليم في مدارس المنطقة

ل دون المستوى المطلوب بالمقارنة مع مثيالتها في لكنها ال تزا مجال االتصال باإلنترنت والجامعة االفتراضية،
 . أوروبا وآسيا

 
 أداء بلدان اإلسكوا في التجارة واألعمال اإللكترونية )ح(

 
يصعب إجراء مقارنة دقيقة لقيمة معامالت التجارة اإللكترونية العائدة لمنطقة اإلسكوا مع القيمة العائدة  

ن آبير في المنهجيات التي تستخدمها المؤسسات المتخصصة بأبحاث ويالحظ تباي.  لسائر المناطق في العالم
وينعكس هذا  التباين في .  ٢٠٠٤ تريليون دوالر لعام ٧ و٢األسواق، وبالتالي في التقديرات التي تتراوح بين 

لمائة من  في ا١٧ و٤٫٩المنهجيات، تباينا  في نسبة قيمة معامالت التجارة اإللكترونية العالمية، إذ تتراوح بين 

٠,٨٧٥١

٠,٥٨٦٦

٠,٤٦٠٣

٠,٤٥٥٨

 

٠,٤١٠٦

٠,٣٨٥٣

٠,٣٣٦

٠,٢٥٢٨

٠ ٠،١ ٠،٢ ٠،٣ ٠،٤ ٠،٥ ٠،٦ ٠،٧ ٠،٨ ٠،٩

 أمريكا الشمالية

أورو

 با

 جنوب وشرق آسيا

 أمريكا الوسطى والجنوبية

 المتوسط العالمي

 منطقة الكاريبي

 بلدان منطقة اإلسكوا

يالمتوسط العرب  

أفريق

 يا

٠,٤١٣
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وفي الحالتين، تبقى هذه النسبة أعلى بكثير مما هي عليه في بلدان .  الناتج المحلي اإلجمالي على الصعيد العالمي
 .اإلسكوا

 
  مالت التجارة اإللكترونية في بلدان اإلسكوامعانسبة   -٤٧الجدول 

 ٢٠٠٤ من الناتج المحلي اإلجمالي،
 

النسبة المئوية من الناتج المحلي 
 (%)جمالي اإل

 وبين بين الشرآاتمعامالت التجارة اإللكترونية 
 )مليون دوالر(الشرآات والمستهلكين 

 
 البلدان

 بلدان مجلس التعاون الخليجي  ٨ ٧٣٠ ١٫٩٢
   بلدان اإلسكواسائر ١ ٤٢٠ ٠٫٨٤
 مجموع بلدان اإلسكوا ١٠ ١٥٠ ١٫٦٢

 
 ٢٠٠٤ ،ان اإلسكوا ومناطق أخرى معدالت انتشار أجهزة الصراف اآللي في بلد -٤٨الجدول 

 
 البلدالبلد عدد أجهزة الصراف اآللي لكل عشرة آالف من السكان

 األردن ٠٫٩٩
  العربية المتحدةاإلمارات ٢٫٥٥
 البحرين ٢٫٥٤
 الجمهورية العربية السورية ٠٫٠٣
 ع مان ٢٫١٦
 قطر ٤٫٤٣
 الكويت ١٫١٦
 لبنان ١٫٨٩
 مصر ٠٫١٧
 وديةالمملكة العربية السع ١٫٧٩
 اليمن ٠٫١
 معدل بلدان مجلس التعاون الخليجي ١٫٩٤
 (*) غير الخليجيةسائر بلدان اإلسكوا ٠٫٢٤
 الواليات المتحدة األمريكية ١٣
 أمريكا الالتينية ٢٫٣
 المعدل العالمي ٢٫٣٤

 
 .ال تتوفر معلومات عن العراق وفلسطين(*)  

 
   من بلدان اإلسكوا في ثالثة فقط الصراف اآللي أن معدل٤٨الجدول في  م المبينةاوتظهر األرق 

  جميعمعدالتبينما  ،يتجاوز المعدل العالمي ومعدل أمريكا الالتينية) والبحرينالمتحدة العربية قطر واإلمارات (
 .عن معدل الواليات المتحدة األمريكيةبكثير  هي أقل  األخرىبلدان اإلسكوا

 
 كنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصحةأداء بلدان اإلسكوا في تطبيقات ت )ط(

 
. تعاني بلدان اإلسكوا من تقصير واضح في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الصحة 

فباستثناء بعض المحاوالت المتواضعة في بعض البلدان، ال توجد استراتيجية واضحة لتحسين الخدمات الصحية 
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المتقدمة في مجال الرعاية الصحية، يتضح أن عدم استخدام تكنولوجيا المعلومات وبالمقارنة مع البلدان .  المقدمة
 :واالتصاالت في هذا القطاع في بلدان اإلسكوا يعود لمجموعة من األسباب أهمها

 
مثل أنظمة (عدم وجود معايير واضحة الستخدام أنظمة المعلومات الصحية في بلدان المنطقة  )١( 

واالنتقاء العشوائي لمثل هذه األنظمة ) ة العيادات وإدارة الموارد الطبيةإدارة المستشفيات وإدار
 بحيث تسد  الحاجات الدنيا؛

 
  تنظيمية واضحة صادرة عن وزارات الصحة في بلدان تعدم وجود قوانين أو تعليما )٢( 

 المنطقة بشأن تنظيم إجراءات القبول ومراقبة المعالجة وأتمتة وصفة الدواء؛
 

مثال ال توجد أي خريطة (وجود قواعد بيانات صحية وطبية تفصيلية في معظم بلدان المنطقة عدم  )٣( 
 ؛)طبية في أي من بلدان المنطقة توضح توزع األوبئة وانتشارها

 
عدم وجود صناعة تأمين صحية ناضجة، سواء على المستوى الحكومي أم الخاص، تفرض عادة  )٤( 

 نحو مكثف؛استخدام تكنولوجيا المعلومات على 
 

عدم آفاية بعض التطبيقات الموجودة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال تقديم الخدمات  )٥( 
 .الطبية، فهي على الرغم من توفرها في بعض البلدان،ال تزال في المراحل األولى

 
 أداء بلدان اإلسكوا في المحتوى الرقمي العربي )ي(

 
ة بحضور لغات أخرى        ال يزال حضور اللغة العربية ع     ال يزال حضور اللغة العربية ع       دًا مقارن ة ضعيفًا ج ة بحضور لغات أخرى        لى الشبكة العالمي دا  مقارن ة ضعيفا  ج ا   .  .  لى الشبكة العالمي ذا م ا   وه ذا م وه

 ..٤٩٤٩يبينه الجدول يبينه الجدول 
 

 ٢٠٠٣  بعض اللغات في محتوى الشبكة العالمية،  حصص-٤٩الجدول 
 

 اللغةاللغة  (%)الشبكة العالمية ى محتو المئوية مننسبتها
 اإلنكليزيةاإلنكليزية ٦٨٫٣٠
 اليابانيةاليابانية ٥٫٩٠
 األلمانيةاأللمانية ٥٫٨٠
 الصينيةالصينية ٣٫٩٠
 الفرنسيةالفرنسية ٣٫٠٠
   األسبانيةاألسبانية ٢٫٤٠
 الروسيةالروسية ١٫٩٠
 اإليطاليةاإليطالية ١٫٦٠
 البرتغاليةالبرتغالية ١٫٤٠
 الكوريةالكورية ١٫٣٠
 لغات أخرىلغات أخرى ٤٫٥٠

 
 .. اليابانية اليابانية MHPTعن شرآةعن شرآة  االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكيةاالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية:  :  المصدرالمصدر
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ة  الصفحات الصفحات    عدد  عدد شك لشّكلوفق تقديرات مرآز دراسات االقتصاد الرقمي، ي      وفق تقديرات مرآز دراسات االقتصاد الرقمي، ي        ة   العربي   واحد في األلف من       واحد في األلف من          نحو   نحو   العربي
ة يشكلون               ة العربي اطقين باللغ ة يشكلون              مجموع الصفحات على الشبكة العالمية، مع أن الن ة العربي اطقين باللغ ة من   في   في     ٥٥  مجموع الصفحات على الشبكة العالمية، مع أن الن ة من   المائ  سكان    سكان    مجموع   مجموع  المائ

الم المالع ذه ا . . الع زال ه ذه ا  وال ت زال ه بة ال وال ت بة اللنس داً    لنس دة ج ة بعي بكة العالمي ى الش ة عل ة العربي ة لحضور اللغ دا     متدني دة ج ة بعي بكة العالمي ى الش ة عل ة العربي ة لحضور اللغ بةن ن عع  متدني بةنس دد   نس دد ع ع
تخدمي  تخدمي مس تمس تاإلنترن ة ال اإلنترن اطقين باللغ ة ال  الن اطقين باللغ ة الن ةعربي ى عربي ى  إل تخدمي  إل وع مس تخدمي مجم وع مس ت مجم ت  اإلنترن الم  اإلنترن ي الع الم ف ي الع و  ، ، ف غ نح ي تبل و  والت غ نح ي تبل    والت

ة في  في    ٢٢ ة المائ ذا المجال، وضعف                 ..المائ ة أو الخاصة في ه ادرات الحكومي درة المب ا ن دة أهمه ك عدي ذا المجال، وضعف                   واألسباب في ذل ة أو الخاصة في ه ادرات الحكومي درة المب ا ن دة أهمه ك عدي   واألسباب في ذل
 ..الجدوى االقتصادية لهذا النوع من االستثماراتالجدوى االقتصادية لهذا النوع من االستثمارات

 
   المقترحات والتوصيات-باء

 
اء مجتمع المعلومات         من الضروري أن تبذل بلدان ا  من الضروري أن تبذل بلدان ا    ة في بن ة نوعي ود لتحقيق نقل اء مجتمع المعلومات         إلسكوا مزيد من الجه ة في بن ة نوعي ود لتحقيق نقل .  .  إلسكوا مزيد من الجه

ة                      ذه النقل ة لتحقيق ه ة                     ومع االرتفاع الحاد في عائدات النفط، أصبح أمام بلدان مجلس التعاون الخليجي فرصة هام ذه النقل ة لتحقيق ه .  .  ومع االرتفاع الحاد في عائدات النفط، أصبح أمام بلدان مجلس التعاون الخليجي فرصة هام
ى             وتعرضوتعرض ة إل ى              هذه الدراسة فيما يلي لبعض المقترحات والتوصيات الهادف ة إل اء مجتمع ا        اا هذه الدراسة فيما يلي لبعض المقترحات والتوصيات الهادف اء مجتمع ا        إلسراع في بن ات،  إلسراع في بن ات،  لمعلوم لمعلوم

ا حسب ظروف آل              ى تطويره ا حسب ظروف آل             مع اإلشارة إلى أن هذه المقترحات والتوصيات االسترشادية التي يمكن العمل عل ى تطويره مع اإلشارة إلى أن هذه المقترحات والتوصيات االسترشادية التي يمكن العمل عل
 ..بلدبلد
 

  واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتسياسات  -١
 

ا المعلومات واالتصاالت    دان اإلسكوا سياسات واستراتيجيات لتكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت  وضعت معظم بل دان اإلسكوا سياسات واستراتيجيات لتكنولوجي ذه .  .  وضعت معظم بل ذه إال أن ه إال أن ه
ه          بر احتياجات ي س ق ف م تتعم ع، ول ع المجتم ي لواق ل علم ع تحلي ق م م تتراف تراتيجيات ل ات واالس ه         السياس بر احتياجات ي س ق ف م تتعم ع، ول ع المجتم ي لواق ل علم ع تحلي ق م م تتراف تراتيجيات ل ات واالس  السياس
ة        ات الالزم ة       الحقيقية، ولم تحظ بخطط تفصيلية إلنجازها، ولم تحظ باألموال الكافية الضرورية لإلنجاز، وال باآللي ات الالزم الحقيقية، ولم تحظ بخطط تفصيلية إلنجازها، ولم تحظ باألموال الكافية الضرورية لإلنجاز، وال باآللي

 ..لمراقبة اإلنجاز وتصحيح المسارلمراقبة اإلنجاز وتصحيح المسار
 

 ::ي يمكن تقديمها بهذا الشأني يمكن تقديمها بهذا الشأنومن المقترحات والتوصيات التومن المقترحات والتوصيات الت 
 

دراسة احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية ووضع أو تفعيل السياسات واالستراتيجيات بناء  )أ( 
 على نتائج الدراسة؛

 
زيادة إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في رسم وتصحيح مسار تنفيذ السياسات  )ب( 

 واالستراتيجيات؛
 

موارد المالية الالزمة إلنجاز هذه السياسات واالستراتيجيات، ورصدها ضمن تخصيص ال )ج( 
 الميزانية السنوية؛

 
وضع آليات لرصد سرعة ومدى إنجاز السياسات واالستراتيجيات الموضوعة، وإصدار تقرير  )د( 

 .سنوي بذلك
 

 البنية التشريعية والقانونية  -٢
 

، إذ نالت ثاني أدنى المعدالت في التصنيف        ، إذ نالت ثاني أدنى المعدالت في التصنيف        القانونيةالقانونيةوو  لتشريعيةلتشريعية ا  ا البنيةالبنيةتعاني بلدان اإلسكوا من ضعف في       تعاني بلدان اإلسكوا من ضعف في        
 ::وفيما يلي مجموعة من التوصيات الهادفة إلى معالجة هذا الضعفوفيما يلي مجموعة من التوصيات الهادفة إلى معالجة هذا الضعف.  .  العام المنشورالعام المنشور
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جعل سن القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المعلومات الشخصية وسريتها من أولويات عملية  )أ( 

 التحديث القانوني والتشريعي؛
 

تفعيل حماية الحقوق الفكرية وحقوق النشر الخاصة باإلنترنت والبرمجيات، وذلك بسن مجموعة  )ب( 
من القوانين الخاصة بها وفصلها عن سائر المواد الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية؛ ويمكن أن يكون هذا الفصل 

 ية الخاصة بتشكيل هيئة خاصة لمراقبة الخروقات القانونية لحقوق النشر والملكية الفكر
 باإلنترنت والبرمجيات تكون تابعة مباشرة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والعدل فقط؛

 
تشكيل لجنة إقليمية خاصة بحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر، تكون إما تابعة لمنظمة دولية  )ج( 

، وتكون مهمتها التنسيق )ة الحرة العربيةمنطقة التجار مثل جامعة الدول العربية أو(أو عربية ) مثل اإلسكوا(
 بين بلدان المنطقة فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية وحقوق النشر؛

 
اإلسراع في عملية التوقيع والمصادقة واالنضمام إلى االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الملكية  )د( 

  ؛ البراءاتالفكرية، ومنها معاهدة قانون البراءات ومعاهدة التعاون بشأن
 

استكمال عملية تنظيم وتحرير قطاع االتصاالت، وبخاصة الهاتف الثابت، وسن القوانين المالئمة  )•( 
 .لتشجيع االستثمار في هذا القطاع الحيوي

 
 تواالتصاال المعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية  -٣

 
ة ا   تويات البني ث مس ن حي كوا م دان اإلس ين بل ادة ب وارق ح ود ف ة ا تس تويات البني ث مس ن حي كوا م دان اإلس ين بل ادة ب وارق ح ود ف ات تس ا المعلوم ية لتكنولوجي ات ألساس ا المعلوم ية لتكنولوجي ألساس

دان                      فهذه البنية تتراوح بين   فهذه البنية تتراوح بين   .  .  واالتصاالتواالتصاالت ارب مستويات البل يمن، ومستوى يق دًا في العراق وال دٍن ج دان                    مستوى مت ارب مستويات البل يمن، ومستوى يق دا  في العراق وال دن  ج مستوى مت
 ..وفيما يلي بعض التوصيات الهادفة إلى تصحيح هذا الوضعوفيما يلي بعض التوصيات الهادفة إلى تصحيح هذا الوضع.  .  المتقدمة في اإلمارات العربية المتحدة والبحرينالمتقدمة في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين

 
 المتقدمة االهتمام من الكمية إلى النوعية، أي أن ترآز على نشر اإلنترنت           المتقدمة االهتمام من الكمية إلى النوعية، أي أن ترآز على نشر اإلنترنت          أن تحول بلدان اإلسكوا   أن تحول بلدان اإلسكوا    ))أأ(( 

ذات السرعة العالية، وعلى استخدام نظم الحاسوب المتقدمة في األعمال، والترآيز على ربط هذه النظم، وخاصة                ذات السرعة العالية، وعلى استخدام نظم الحاسوب المتقدمة في األعمال، والترآيز على ربط هذه النظم، وخاصة                
 الحكومية منها، ووضع خطط لنشر استخدام اإلنترنت والحاسوب بين الفئات الفقيرة نسبيا ؛الحكومية منها، ووضع خطط لنشر استخدام اإلنترنت والحاسوب بين الفئات الفقيرة نسبيًا؛

 
ا           ))بب((  ية لتكنولوجي ة األساس ين البني ى تحس اق عل ادة اإلنف ا زي دما، فعليه ل تق كوا األق دان اإلس ا بل ا          أم ية لتكنولوجي ة األساس ين البني ى تحس اق عل ادة اإلنف ا زي دما، فعليه ل تق كوا األق دان اإلس ا بل أم

المعلومات واالتصاالت، وتخفيض أسعار الخدمات المرتبطة بها، واالهتمام بنشر استخدام الحاسوب واإلنترنت                المعلومات واالتصاالت، وتخفيض أسعار الخدمات المرتبطة بها، واالهتمام بنشر استخدام الحاسوب واإلنترنت                
ديم   ة، وتق به المجاني ة أو ش ة المجاني ز العمومي دد المراآ ادة ع ن خالل زي ديم  م ة، وتق به المجاني ة أو ش ة المجاني ز العمومي دد المراآ ادة ع ن خالل زي ث  م ت، بحي اهي اإلنترن هيالت لمق ث   تس ت، بحي اهي اإلنترن هيالت لمق  تس

 ..يمكنها تقديم خدماتها بأسعار في متناول شريحة واسعة من السكانيمكنها تقديم خدماتها بأسعار في متناول شريحة واسعة من السكان
 

 بناء القدرات  -٤
 

ى البحث       اق عل ا زال اإلنف ات واالتصاالت، م ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج درات ف اء الق ق ببن ا يتعل ى البحث     فيم اق عل ا زال اإلنف ات واالتصاالت، م ا المعلوم ال تكنولوجي ي مج درات ف اء الق ق ببن ا يتعل فيم
وفيما يلي بعض الخطوات واألنشطة     وفيما يلي بعض الخطوات واألنشطة     .  .  عدد الباحثين عدد الباحثين والتطوير منخفضا  في المنطقة عن المتوسط العالمي، وآذلك         والتطوير منخفضًا في المنطقة عن المتوسط العالمي، وآذلك         

 ::التي تساهم في بناء القدراتالتي تساهم في بناء القدرات
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ق     ))أأ((  ن طري تخدامه ع توى اس ع مس ات واالتصاالت، ورف ا المعلوم ة تكنولوجي ة بأهمي ادة التوعي ق    زي ن طري تخدامه ع توى اس ع مس ات واالتصاالت، ورف ا المعلوم ة تكنولوجي ة بأهمي ادة التوعي زي
 برامج موجهة، وخاصة في المناطق الريفية؛برامج موجهة، وخاصة في المناطق الريفية؛

 
ة         ربط برامج التوعية ببرامج محو األمية، بحيث تتيح اال        ربط برامج التوعية ببرامج محو األمية، بحيث تتيح اال         ))بب((  ة         ستفادة من تكنولوجيا المعلومات في عملي ستفادة من تكنولوجيا المعلومات في عملي

ة التك  ى محو األمي ؤدي إل ة، ت رامج مطورة خصيصا لمحو األمي تخدام ب ل اس ة، مث ة التقليدي ة التك محو األمي ى محو األمي ؤدي إل ة، ت رامج مطورة خصيصا لمحو األمي تخدام ب ل اس ة، مث ة التقليدي ة ننمحو األمي ة ولوجي ولوجي
 أيضا ؛ أيضًا؛ 

 
ائل اإلعالم  ))جج((  تخدام وس ي اس ائل اإلعالم التوسع ف تخدام وس ي اس ل المحطات الفضائية واإلذاعات((التوسع ف ل المحطات الفضائية واإلذاعاتمث ة ) ) مث ة بأهمي ة لنشر التوعي ة بأهمي لنشر التوعي

 االتصاالت؛االتصاالت؛تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات و
 

دريب مستمرة              ))دد((  رامج ت دريب مستمرة             رفع مستوى الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية والخاصة من خالل ب رامج ت رفع مستوى الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية والخاصة من خالل ب
 وربط قياس األداء الوظيفي بالتدريب المستمر؛وربط قياس األداء الوظيفي بالتدريب المستمر؛

 
ل مشارآة قطاع                  ))•((  ة وتفعي ل مشارآة قطاع                 نشر الحواسيب في المدارس ودمج استخدام اإلنترنت في المناهج التعليمي ة وتفعي نشر الحواسيب في المدارس ودمج استخدام اإلنترنت في المناهج التعليمي

ك جزءًا            تكنولوجيا المعلومات وا  تكنولوجيا المعلومات وا   ار ذل ت، باعتب ة واإلنترن التجهيزات التكنولوجي دارس ب د الم ك جزءا             التصاالت في تزوي ار ذل ت، باعتب ة واإلنترن التجهيزات التكنولوجي دارس ب د الم التصاالت في تزوي
 ؛ ؛ ))٥٣((من المسؤولية االجتماعية الملقاة على عاتق الشرآات الكبرىمن المسؤولية االجتماعية الملقاة على عاتق الشرآات الكبرى

 
ادة    ))وو((  ة لزي ل الالزم هيالت التموي ا، وخاصة تس ا ولطالبه ات بأنواعه هيالت خاصة للجامع نح تس ادة   م ة لزي ل الالزم هيالت التموي ا، وخاصة تس ا ولطالبه ات بأنواعه هيالت خاصة للجامع نح تس م

 تكنولوجيا المعلومات في الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية؛تكنولوجيا المعلومات في الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ورفع مستوى استخدام اإلنترنت وورفع مستوى استخدام اإلنترنت و
 

ات الجامعات                ))زز((  ات الجامعات               زيادة اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير، وتخصيص أموال لذلك ضمن ميزاني زيادة اإلنفاق الحكومي على البحث والتطوير، وتخصيص أموال لذلك ضمن ميزاني
 ..الحكوميةالحكومية

 
 بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٥

 
ود            يتطلب بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف      يتطلب بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف        ذل جه دان اإلسكوا ب ود            ي المنطقة من حكومات بل ذل جه دان اإلسكوا ب ي المنطقة من حكومات بل
 .  .  وفيما يلي بعض الخطوات واألنشطة التي تساهم في بناء القطاعوفيما يلي بعض الخطوات واألنشطة التي تساهم في بناء القطاع.  .  حثيثةحثيثة

 
 تهيئة بيئة مشجعة لالستثمارات المبادرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ تهيئة بيئة مشجعة لالستثمارات المبادرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛  ))أأ(( 

 
ا المعلومات واالتصاالت، وخ            ))بب((  ى تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت، وخ           رفع حجم اإلنفاق عل ى تكنولوجي اق الحكومي من خالل          رفع حجم اإلنفاق عل اق الحكومي من خالل          اصة اإلنف اصة اإلنف

 رصد نسبة أآبر من الميزانيات الحكومية لهذا الغرض؛رصد نسبة أآبر من الميزانيات الحكومية لهذا الغرض؛
 

ا المعلومات واالتصاالت، من خالل      ))جج((  ي قطاع تكنولوجي ة ف ة واألجنبي تثمارات المحلي ا المعلومات واالتصاالت، من خالل     تشجيع االس ي قطاع تكنولوجي ة ف ة واألجنبي تثمارات المحلي تشجيع االس
ات     ة للمنتج ات الحكومي ي المؤسس راء ف ة الش اء أولوي ل إعط تثمارات، مث ذه االس ة له ة جاذب ة بيئ ات    تهيئ ة للمنتج ات الحكومي ي المؤسس راء ف ة الش اء أولوي ل إعط تثمارات، مث ذه االس ة له ة جاذب ة بيئ المصنعة المصنعة تهيئ

 ؛؛محليا محليًا
 

                                                      
يمكن تفعيل دور شركات االتصاالت من خالل مجموعة من اإلعفاءات المالية والضريبية كمـا يمكـن إشـراك جميـع                    يمكن تفعيل دور شركات االتصاالت من خالل مجموعة من اإلعفاءات المالية والضريبية كمـا يمكـن إشـراك جميـع                    )  )  53((
 ..كون كبيرة وفعالةكون كبيرة وفعالة من خدمات االتصاالت من خالل اقتطاع مساهمة بسيطة ولكنها بمجموعها ست من خدمات االتصاالت من خالل اقتطاع مساهمة بسيطة ولكنها بمجموعها ستننالمستفيديالمستفيدي
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نح                  ))دد((  نح                 دعم قطاع التصدير وإعادة التصدير لمنتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من خالل م دعم قطاع التصدير وإعادة التصدير لمنتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من خالل م
 ..تسهيالت خاصة للشرآات العالمية المهتمة باالستفادة من رخص أجور األيدي العاملة في بعض بلدان المنطقةتسهيالت خاصة للشرآات العالمية المهتمة باالستفادة من رخص أجور األيدي العاملة في بعض بلدان المنطقة

 
 مةالحكو في واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات تطبيقات  -٦

 
اني من تقصير واضح في              ة تع دان المنطق ا زالت بل ام، م اني من تقصير واضح في            بوجه ع ة تع دان المنطق ا زالت بل ام، م ة   أأبوجه ع ة اإللكتروني ة الحكوم ة   داء وجاهزي ة اإللكتروني ة الحكوم .  .  داء وجاهزي

 ::معالجة هدا التقصيرمعالجة هدا التقصيرللتلك البلدان تلك البلدان ينبغي أن تتخذها ينبغي أن تتخذها وفيما يلي بعض الخطوات واألنشطة التي وفيما يلي بعض الخطوات واألنشطة التي 
 

من        ))أأ((  ا ض الغ له د مب ة ورص املة ومترابط ة ش ات حكومي د بيان اء قواع ى بن ز عل من       الترآي ا ض الغ له د مب ة ورص املة ومترابط ة ش ات حكومي د بيان اء قواع ى بن ز عل ة الترآي ة  الميزاني  الميزاني
 السنوية، إذ ال يمكن االنتقال إلى مجتمع المعلومات بدون توفر هذه القواعد؛السنوية، إذ ال يمكن االنتقال إلى مجتمع المعلومات بدون توفر هذه القواعد؛

 
ة من خالل وضع خطط                 ))بب((  ة اإللكتروني ة من خالل وضع خطط                زيادة االهتمام ببناء المواطن القادر على التعامل مع الحكوم ة اإللكتروني زيادة االهتمام ببناء المواطن القادر على التعامل مع الحكوم

رًا في إنشاء                      را  في إنشاء                     تدريبية وإصدار مطبوعات خاصة بذلك، إذ إن البلدان التي قطعت شوطًا آبي ة    تدريبية وإصدار مطبوعات خاصة بذلك، إذ إن البلدان التي قطعت شوطا  آبي ة اإللكتروني ة    الحكوم ة اإللكتروني الحكوم
ي بشكل خاص     ((مثل اإلمارات العربية المتحدة     مثل اإلمارات العربية المتحدة      ي بشكل خاص     دب ى               ) ) دب واطنين عل ال الم اني من ضعف إقب زال تع ى               والبحرين، ال ت واطنين عل ال الم اني من ضعف إقب زال تع والبحرين، ال ت

 استخدام هذه الخدمات؛استخدام هذه الخدمات؛
 

ات استدراج العروض                          ))جج((  د عملي ه توحي دم وموحد يمكن من خالل ي متق د إلكترون ات استدراج العروض                         تطوير نظام تزوي د عملي ه توحي دم وموحد يمكن من خالل ي متق د إلكترون تطوير نظام تزوي
 ..الخاصة بالقطاع الحكوميالخاصة بالقطاع الحكومي

 
 ميالتعل في واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات اتتطبيق  -٧

 
ال تزال بلدان المنطقة في مراحل النضج األولى من حيث استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في               ال تزال بلدان المنطقة في مراحل النضج األولى من حيث استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في                

يم األساسي  ي مراحل التعل ًا ف يم، وخصوص ف مراحل التعل يم األساسي مختل ي مراحل التعل يم، وخصوصا  ف ف مراحل التعل ي  .  .  مختل طة الت ي بعض الخطوات واألنش ا يل ي  وفيم طة الت ي بعض الخطوات واألنش ا يل وفيم
 ::ير هذه التطبيقاتير هذه التطبيقاتتساعد تلك البلدان في تطوتساعد تلك البلدان في تطو

 
اطق                ))أأ((  يم، وخاصة في المن ي في نشر التعل يم اإللكترون ه التعل ذي حقق ر ال دم الكبي تفادة من التق اطق               االس يم، وخاصة في المن ي في نشر التعل يم اإللكترون ه التعل ذي حقق ر ال دم الكبي تفادة من التق االس

يم                       التعليم األساسي، إذ يمكن من خالل استخدام التعل ين ب رة من الطالب الملتحق يم                      الريفية، واستيعاب األعداد الكبي التعليم األساسي، إذ يمكن من خالل استخدام التعل ين ب رة من الطالب الملتحق الريفية، واستيعاب األعداد الكبي
 ة التعليمية؛ة التعليمية؛عمليعمليفي الفي الاإللكتروني إشراك جميع المرافق اإللكتروني إشراك جميع المرافق 

 
رى                ))بب((  ة والمؤسسات الكب اون مع المنظمات الدولي ي بالتع التعليم اإللكترون رى               تطوير المناهج الخاصة ب ة والمؤسسات الكب اون مع المنظمات الدولي ي بالتع التعليم اإللكترون تطوير المناهج الخاصة ب

 في هذا المجال؛ في هذا المجال؛ 
 

يما وإن           ))جج((  ات، ال س ا من األولوي دارس واعتباره يما وإن          نشر المكتبات اإللكترونية المتعددة الوسائط في الم ات، ال س ا من األولوي دارس واعتباره نشر المكتبات اإللكترونية المتعددة الوسائط في الم
زات   ىىشاء مكتبة عادية في آل مدرسة، وال يحتاج سو       شاء مكتبة عادية في آل مدرسة، وال يحتاج سو       إنشاء مكتبة إلكترونية هو أقل آلفة من إن       إنشاء مكتبة إلكترونية هو أقل آلفة من إن        زات    إلى بعض التجهي  إلى بعض التجهي

 البسيطة؛البسيطة؛
 

 تعزيز تجربة المدارس اإللكترونية في بعض البلدان واالهتمام بتعميمها؛ تعزيز تجربة المدارس اإللكترونية في بعض البلدان واالهتمام بتعميمها؛  ))دد(( 
 

دعم            ))•((  دعم           زيادة إشراك مؤسسات القطاع الخاص في عملية التعليم سواء من خالل تشجيعها على تقديم ال زيادة إشراك مؤسسات القطاع الخاص في عملية التعليم سواء من خالل تشجيعها على تقديم ال
 ت ضريبية للمؤسسات، أم تقديم الدعم للمجتمعات المحلية؛ت ضريبية للمؤسسات، أم تقديم الدعم للمجتمعات المحلية؛تسهيالتسهيالوتقديم وتقديم المالي المالي 
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 ..تعزيز وتفعيل دور الجامعات االفتراضية، وخاصة في مجال اإليفاد والمنحتعزيز وتفعيل دور الجامعات االفتراضية، وخاصة في مجال اإليفاد والمنح ))وو(( 

 
 واألعمال التجارة في واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات تطبيقات  -٨

 
ة    يالحظ تباين آبير في المنهجيات التي تستخدمها المؤسسات المتخصصة ف      يالحظ تباين آبير في المنهجيات التي تستخدمها المؤسسات المتخصصة ف        ة    ي أبحاث األسواق في المنطق ي أبحاث األسواق في المنطق

ال              ا المعلومات واالتصاالت في التجارة واألعم ال             بهدف تطبيق تكنولوجي ا المعلومات واالتصاالت في التجارة واألعم ي بعض الخطوات واألنشطة          .  .  بهدف تطبيق تكنولوجي ا يل ي بعض الخطوات واألنشطة          وفيم ا يل وفيم
 ::التي تساهم في ازدهار هذه التطبيقاتالتي تساهم في ازدهار هذه التطبيقات

 
وى           ))أأ((  وفر س وانين ال تت ذه الق ة، ألن ه ارة اإللكتروني ة للتج وانين المنظم دار الق ي إص راع ف وى          اإلس وفر س وانين ال تت ذه الق ة، ألن ه ارة اإللكتروني ة للتج وانين المنظم دار الق ي إص راع ف  اإلس
 ين فقط من بلدان اإلسكوا، هما األردن البحرين؛ين فقط من بلدان اإلسكوا، هما األردن البحرين؛في بلدفي بلد

 
ا         ))بب((  ا        دعم مواقع التجارة اإللكترونية الوطنية، وذلك بحث المؤسسات الحكومية على التعامل معها حيثم دعم مواقع التجارة اإللكترونية الوطنية، وذلك بحث المؤسسات الحكومية على التعامل معها حيثم

 أمكن، وتقديم تسهيالت ضريبية لها؛أمكن، وتقديم تسهيالت ضريبية لها؛
 

 استكمال وتفعيل السوق اإللكترونية الخليجية؛استكمال وتفعيل السوق اإللكترونية الخليجية؛ ))جج(( 
 

 ة عربية؛ة عربية؛العمل على إنشاء سوق إلكترونيالعمل على إنشاء سوق إلكتروني ))دد(( 
 

ات          ىىتعزيز البنية المصرفية في بلدان اإلسكوا األقل تقدما  عل        تعزيز البنية المصرفية في بلدان اإلسكوا األقل تقدمًا عل         ))•((  ات           هذا الصعيد، وتشجيع استخدام بطاق  هذا الصعيد، وتشجيع استخدام بطاق
 ..الدفع اإللكترونية، بوصفها وسيلة أساسية للدفع عبر اإلنترنت في المواقع الموجهة إلى المستهلكينالدفع اإللكترونية، بوصفها وسيلة أساسية للدفع عبر اإلنترنت في المواقع الموجهة إلى المستهلكين

 
 الصحة في واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات تطبيقات  -٩

 
ى انعدام استراتيجية واضحة لتحسين الخدمات الصحية في معظم بلدان اإلسكوا إلى تقصير واضح في      ى انعدام استراتيجية واضحة لتحسين الخدمات الصحية في معظم بلدان اإلسكوا إلى تقصير واضح في      أد أّد 

اع الصحي  ي القط ات واالتصاالت ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي اع الصحي اس ي القط ات واالتصاالت ف ا المعلوم تخدام تكنولوجي ي  .  .  اس طة الت وات واألنش ي بعض الخط ا يل ي  وفيم طة الت وات واألنش ي بعض الخط ا يل وفيم
 ::تساهم في تطوير هذا القطاعتساهم في تطوير هذا القطاع

 
ى     تأسيس شبكات وطنية للصحة اإللكترونية موجهة      تأسيس شبكات وطنية للصحة اإللكترونية موجهة       ))أأ((  ًال عل ذا يتطلب عم ى     للعموم، باللغة العربية، وه ذا يتطلب عمال  عل للعموم، باللغة العربية، وه

ا                            دان، م دة بل ين ع ترآًا ب ذا العمل مش ا                           توحيد المصطلحات األساسية المرتبطة بالصحة، ومن الممكن أن يكون ه دان، م دة بل ين ع ذا العمل مشترآا  ب توحيد المصطلحات األساسية المرتبطة بالصحة، ومن الممكن أن يكون ه
 يسهم في تخفيض تكاليف اإلنشاء والصيانة؛يسهم في تخفيض تكاليف اإلنشاء والصيانة؛

 
دان اإلسكوا بشبكة واحدة ع                    ))بب((  رى في بل ة الكب دان اإلسكوا بشبكة واحدة ع                   ربط قواعد بيانات المراآز الطبي رى في بل ة الكب يح      ربط قواعد بيانات المراآز الطبي ت، تت ر اإلنترن يح      ب ت، تت ر اإلنترن ب

 تبادل الخبرات والتعاون عن بعد؛تبادل الخبرات والتعاون عن بعد؛
 

ر     ))جج((  املة عب ة ش دمات معلوماتي ديم خ دف تق اء به ات األطب ات االتصاالت ونقاب ين مؤسس اون ب ر    التع املة عب ة ش دمات معلوماتي ديم خ دف تق اء به ات األطب ات االتصاالت ونقاب ين مؤسس اون ب التع
 ..والمراآز الصحية في البلد المعنيوالمراآز الصحية في البلد المعنيالمستشفيات المستشفيات اإلنترنت عن األطباء واإلنترنت عن األطباء و

 العربي الرقمي لمحتوىا  -١٠
 



-١١٠- 

ة العربي  زال حضور اللغ ة العربيال ي زال حضور اللغ ة أخرىال ي ة بحضور لغات عالمي دًا مقارن ة ضعيفًا ج بكة العالمي ى الش ة أخرىة عل ة بحضور لغات عالمي دا  مقارن ة ضعيفا  ج بكة العالمي ى الش .  .  ة عل
 ::وفيما يلي بعض الخطوات المقترحة لتخطي هذا الواقعوفيما يلي بعض الخطوات المقترحة لتخطي هذا الواقع

 
ي    ))أأ((  اهم ف ت، أن تس ا اإلنترن وفر فيه ي تت ات الت دارس والجامع يح للم املة تت ة ش ي   وضع خطط وطني اهم ف ت، أن تس ا اإلنترن وفر فيه ي تت ات الت دارس والجامع يح للم املة تت ة ش وضع خطط وطني

ن ون جزءًا م ة، تك بكة العالمي ى الش ة عل ع تعليمي نتطوير مواق ون جزءا  م ة، تك بكة العالمي ى الش ة عل ع تعليمي أهيًال لمدرسي تطوير مواق ذا يتطلب ت ية، وه ا الدراس أهيال  لمدرسي  مناهجه ذا يتطلب ت ية، وه ا الدراس  مناهجه
 تكنولوجيا المعلومات في هذه المدارس؛تكنولوجيا المعلومات في هذه المدارس؛

 
ة   ))بب((  ون غني ة، تك بكة العالمي ى الش ع عل اء مواق ا بإنش دعم يسمح له ة ب ة العربي ز الثقافي د المراآ ة  تزوي ون غني ة، تك بكة العالمي ى الش ع عل اء مواق ا بإنش دعم يسمح له ة ب ة العربي ز الثقافي د المراآ تزوي

 بالمحتويات، أسوة بتجربة المرآز الثقافي في أبو ظبي؛بالمحتويات، أسوة بتجربة المرآز الثقافي في أبو ظبي؛
 

نت، باعتبارها وسطا  إعالميا  وإعالنيا  يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة             نت، باعتبارها وسطًا إعالميًا وإعالنيًا يسمح للقطاع الخاص بالمساهمة             نشر الوعي بأهمية اإلنتر   نشر الوعي بأهمية اإلنتر    ))جج(( 
 في تطوير المحتوى الرقمي العربي، عندما يدرك أن هذا النوع من المشاريع مربح؛في تطوير المحتوى الرقمي العربي، عندما يدرك أن هذا النوع من المشاريع مربح؛

 
ذه       ))دد((  م ه ي دع اهم ف ا يس ة، بم ات العربي ناعة البرمجي ال ص ي مج ة ف ة الفكري وانين الملكي ق ق ذه      تطبي م ه ي دع اهم ف ا يس ة، بم ات العربي ناعة البرمجي ال ص ي مج ة ف ة الفكري وانين الملكي ق ق تطبي

 الصناعة الناشئة؛الصناعة الناشئة؛
 

 خطط قومية طموحة إلنشاء صناعة برمجيات عربية، بوصفها صناعة استراتيجية بالنسبة       خطط قومية طموحة إلنشاء صناعة برمجيات عربية، بوصفها صناعة استراتيجية بالنسبة      وضعوضع ))•(( 
ر          إلى  إلى   دد السكاني الكبي ر          بعض بلدان اإلسكوا ذات الع دد السكاني الكبي ى أن    ،،بعض بلدان اإلسكوا ذات الع ى أن  عل رًا لشرآات تطوير               عل ًا آبي ذه الخطط دعم را  لشرآات تطوير                تتضمن ه ا  آبي ذه الخطط دعم  تتضمن ه

دعم     البرمجيات من حيث القروض المالية واإلعفاءات الضريبية والتسهيالت في مجال التصدير، با           البرمجيات من حيث القروض المالية واإلعفاءات الضريبية والتسهيالت في مجال التصدير، با            ى ال دعم     إلضافة إل ى ال إلضافة إل
 ..اإلعالمي المجانياإلعالمي المجاني
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 المصادر والمراجع
 

 المراجع المستخدمة
 

 ::سكواسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، تقارير مالمح مجتمع المعلومات لبلدان اإلاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، تقارير مالمح مجتمع المعلومات لبلدان اإل
 

 مجتمع المعلومات في المملكة األردنية الهاشميةمجتمع المعلومات في المملكة األردنية الهاشمية

 مجتمع المعلومات في اإلمارات العربية المتحدةمجتمع المعلومات في اإلمارات العربية المتحدة

   ينين المعلومات في مملكة البحر المعلومات في مملكة البحرمجتمعمجتمع

 مجتمع المعلومات في الجمهورية العربية السوريةمجتمع المعلومات في الجمهورية العربية السورية

 مجتمع المعلومات في جمهورية العراقمجتمع المعلومات في جمهورية العراق

 مجتمع المعلومات في سلطنة عمانمجتمع المعلومات في سلطنة عمان

 مجتمع المعلومات في السلطة الوطنية الفلسطينيةمجتمع المعلومات في السلطة الوطنية الفلسطينية

 مجتمع المعلومات في دولة قطرمجتمع المعلومات في دولة قطر

 مجتمع المعلومات في دولة الكويتمجتمع المعلومات في دولة الكويت

 ت في الجمهورية اللبنانيةت في الجمهورية اللبنانيةمجتمع المعلومامجتمع المعلوما

 مجتمع المعلومات في جمهورية مصر العربيةمجتمع المعلومات في جمهورية مصر العربية

 مجتمع المعلومات في المملكة العربية السعوديةمجتمع المعلومات في المملكة العربية السعودية

 مجتمع المعلومات في الجمهورية اليمنيةمجتمع المعلومات في الجمهورية اليمنية

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤سبتمبر سبتمبر //، تقرير التجارة اإللكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، أيلول، تقرير التجارة اإللكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، أيلول))مدارمدار((مرآز دراسات االقتصاد الرقمي مرآز دراسات االقتصاد الرقمي 

ي  مم ات االقتصاد الرقم ز دراس ي  رآ ات االقتصاد الرقم ز دراس دار((رآ دارم انون األول  ))م ي، آ اون الخليج س التع ي دول مجل ة ف ر الصيرفة اإللكتروني انون األول  ، تقري ي، آ اون الخليج س التع ي دول مجل ة ف ر الصيرفة اإللكتروني مبر //، تقري مبر ديس ديس
٢٠٠٤٢٠٠٤ . . 

 ..٢٠٠٥٢٠٠٥يوليو يوليو //، تقرير الحكومات اإللكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي تموز، تقرير الحكومات اإللكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي تموز))مدارمدار((مرآز دراسات االقتصاد الرقمي مرآز دراسات االقتصاد الرقمي 

ي ات االقتصاد الرقم ز دراس يمرآ ات االقتصاد الرقم ز دراس دار((مرآ دارم ان  ))م ي نيس اون الخليجي الصادر ف ي دول مجلس التع ي ف يم إللكترون ة التعل ان  ، دراس ي نيس اون الخليجي الصادر ف ي دول مجلس التع ي ف يم إللكترون ة التعل ل//، دراس لأبري   أبري
٢٠٠٥٢٠٠٥.. 

غ،  ت ويون ة أرنس غ، مؤسس ت ويون ة أرنس ي مؤسس اون الخليج س التع ي دول مجل ة ف ارة اإللكتروني ة بالتج ة الخاص ي الدراس اون الخليج س التع ي دول مجل ة ف ارة اإللكتروني ة بالتج ة الخاص وزالدراس وز، تم و //، تم و يولي   ٢٠٠٢٢٠٠٢يولي
html.ecommrc/org.sg-gcc.www://http.. 

 .. من مطبوعة مدار لألبحاث من مطبوعة مدار لألبحاث٢٠٠٣٢٠٠٣أغسطس أغسطس // التعاون الخليجي نشرت في عدد آب التعاون الخليجي نشرت في عدد آبدراسة مسحية عن مواقع وب في بلدان مجلسدراسة مسحية عن مواقع وب في بلدان مجلس

 . من مطبوعة مدار لألبحاث٢٠٠٤مايو /دراسة عن بطاقات الدفع اإللكتروني في البلدان العربية، نشرت في عدد أيار

 .ر لألبحاث من مطبوعة مدا٢٠٠٥فبراير /تقرير الحرية االقتصادية في البلدان العربية، نشر في عدد شباط

ار                 ار                دراسة شاملة عن استخدام اإلنترنت والهاتف والحاسوب في البلدان العربية، نشرت في عدد أي ايو   //دراسة شاملة عن استخدام اإلنترنت والهاتف والحاسوب في البلدان العربية، نشرت في عدد أي ايو   م دار       ٢٠٠٥٢٠٠٥م دار       ، من مطبوعة م ، من مطبوعة م
 ..لألبحاثلألبحاث

 ، من مطبوعة مدار لألبحاث٢٠٠٥ أغسطس/آبتقرير القدرة التنافسية للبلدان العربية، نشر في عدد 

 
 

 المصادر
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يلية   ات تفص يلية  معلوم ات تفص نمعلوم نع تويع توي مس كو      مس ة اليونس ر منظم ي تقري ة ف ي األمي كو     ات تفش ة اليونس ر منظم ي تقري ة ف ي األمي org.unesco.uis.www://Http /: : ات تفش

DO_TOPIC=2&ID201_6116=php?ID.ev.. 
 

 ..asp.newindicator/eg.gov.mcit.www://Http: :  المعلومات واالتصاالت في مصر المعلومات واالتصاالت في مصرتكنولوجياتكنولوجيامؤشرات خاصة بنمو قطاع مؤشرات خاصة بنمو قطاع 
 

 ..pas.home/2004kam/etools/ org.worldbank.info://Http: :  التالي التالي على الموقع على الموقعمؤشر االبتكار المرآ ب الخاص بالبنك الدوليمؤشر االبتكار المرّآب الخاص بالبنك الدولي
 

 ..eg.gov.mcit.www://Http: : موقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المصريةموقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات المصرية
 

 ..org.wipo.www://Http: :  الفكرية الفكريةلحقوق الملكيةلحقوق الملكيةالمنظمة العالمية المنظمة العالمية 
 

ات   ا المعلوم ي بتكنولوجي اق المعن ات  االتف ا المعلوم ي بتكنولوجي اق المعن ة االتف ارة العالمي ة التج ار منظم ي إط ة ف ارة العالمي ة التج ار منظم ي إط english/org.wto.www /: : ف
htm.itapart_e/inftec_e/tratop_e.. 

 
 ..html.can_history/information/ca.gc.communication.www://Http: : مبادرة الحكومة اإللكترونية الكنديةمبادرة الحكومة اإللكترونية الكندية

 
ي     دني ف جل الم ة الس روع أتمت ي    مش دني ف جل الم ة الس روع أتمت ة  مش ة العربي ة  الجمهوري ة العربي وريةالجمهوري وريةالس aircivilaff.www://Http-: : الس

10=php&ID.news_detail=ar&page=php?lang.index/04sf/sy.gov.moi.. 
 

 ..aspx.MoICT_program_overview/MoICT/jo.gov.moict.www://Http: :  الحكومة اإللكترونية األردنية الحكومة اإللكترونية األردنيةةةتفاصيل مبادرتفاصيل مبادر
 

 ..asp.4egovernment/org.unpan.www://Http: : لعالمي لجاهزية الحكومة اإللكترونيةلعالمي لجاهزية الحكومة اإللكترونيةالتصنيف االتصنيف ا
 

 ..//ae.gov.djd.www://Http: : موقع محاآم دبيموقع محاآم دبي
 

 ..asp.homepage_a/eg.gov.idsc.library.www://Http: : موقع شبكة المكتبات المصريةموقع شبكة المكتبات المصرية
 

ة  وير اإليطالي ا والتط ع وزارة التكنولوجي اون م ة والتع ة العراقي ة اإللكتروني ة الحكوم وير اإليطالي ا والتط ع وزارة التكنولوجي اون م ة والتع ة العراقي ة اإللكتروني nti.eu.europa://Http /  ::الحكوم
2277/339/document/en/idabc.. 

 
 ..sa.gov.egov.www://Http: : موقع الحكومة اإللكترونية السعوديةموقع الحكومة اإللكترونية السعودية

 
 ..om.gov.tenderboard.www://Http  ::موقع مجلس مناقصات سلطنة عمانموقع مجلس مناقصات سلطنة عمان

 
 ..org.asycuda.www://Http: : يانات الجمرآية الذي طوره مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةيانات الجمرآية الذي طوره مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةببلللل  النظام اآلليالنظام اآللي

 
 ..org.emoe.1www://Http  :: وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم– بمصر  بمصر ٢٠٠٤٢٠٠٤مؤشرات إنجاز التعليم لعام مؤشرات إنجاز التعليم لعام 

 
 ..asp.4egovernment/org.unpan.www://Http: : ٢٠٠٤٢٠٠٤رير األمم المتحدة لتقييم جاهزية الحكومات اإللكترونية لعام رير األمم المتحدة لتقييم جاهزية الحكومات اإللكترونية لعام تقتق
 

ال  ال أعم طةأعم طةوأنش ة       Medforist  وأنش ة والتعليمي رات األآاديمي ادل الخب طي لتب اون المتوس ة بالتع ة     الخاص ة والتعليمي رات األآاديمي ادل الخب طي لتب اون المتوس ة بالتع ع الخاص ى الموق ع عل ى الموق   ::عل
net.medforist.www://Http.. 

 
 ..org.arabou.www://Http: : معة العربية المفتوحةمعة العربية المفتوحةااموقع الجموقع الج

 
 ..com.svuonline.www://Http: : الجامعة السورية االفتراضيةالجامعة السورية االفتراضية
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 ..sg.gov.ida.www://Http: : هيئة تطوير تقنيات المعلومات واالتصاالت في سنغافورةهيئة تطوير تقنيات المعلومات واالتصاالت في سنغافورة

 
 ..asp.default/en/ae.kv.www://http: : موقع قرية المعرفة في دبيموقع قرية المعرفة في دبي

 
 ..net.teledegypt.www://Http: : مصريةمصرية ال الاإللكترونيةاإللكترونيةبوابة الخدمات الصحية بوابة الخدمات الصحية 

 
 ..com.alwaraq.www://http/): ): الوراقالوراق((موقع المجمع الثقافي في ابو ظبي موقع المجمع الثقافي في ابو ظبي 

 
 ..org.alazharonline.www://Http: : موقع األزهر الشريفموقع األزهر الشريف

 
 ..org.cultnat.www://Http  ::لتوثيق التراث الحضاري والطبيعي لمصرلتوثيق التراث الحضاري والطبيعي لمصرالمرآز القومي المرآز القومي 

 
   sa.com.naseej.www://Http: : موقع نسيجموقع نسيج

 
ادئ  ادئ إعالن المب ات–إعالن المب ع المعلوم اء مجتم ات بن ع المعلوم اء مجتم دة: :  بن ة الجدي ي األلفي المي ف د ع دةتح ة الجدي ي األلفي المي ف د ع ع..A-4/DOC/GENEVA/03-WSIS  ،،تح ى الموق ع عل ى الموق  : :  عل
1160|1161=en&id=asp?lang.doc_multi/documents/wsis/int.itu.www://Http.. 

 
الف الفتح رآاتتح رآات ش ال   ش ات األعم البرمجي ات األعم دل ا: : برمجي ر مع دل اتقري ر مع نةسستقري ات المقرص نةتخدام البرمجي ات المقرص   ::تخدام البرمجي

pdf.English-Study-Global-2005/upload/globalstudy/org.bsa.www://Http.. 
 

 ..en&treaty_id=jsp? lang.ShowResults/en/treaties/int.wipo.www://Http=6: : لملكية الفكريةلملكية الفكريةالمعاهدات الخاصة بحماية االمعاهدات الخاصة بحماية ا
 

ائي،   دة اإلنم م المتح امج األم ائي،  برن دة اإلنم م المتح امج األم ام  برن رية للع ة البش ر التنمي ام  تقري رية للع ة البش ر التنمي ة .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤تقري ة اإلنكليزي ل باللغ ر الكام ة التقري ة اإلنكليزي ل باللغ ر الكام : : التقري
pdf._complete04hdr/pdf/2004/global/reports/org.undp.hdr://http.. 

 
 ..com.internetworldstats.www://http: : اإلحصاءات الخاصة بمعدالت انتشار اإلنترنتاإلحصاءات الخاصة بمعدالت انتشار اإلنترنت

 
اءات اءاتإحص ي  إحص االت ف ات واالتص ات المعلوم اع تقني ة بقط ي   متعلق االت ف ات واالتص ات المعلوم اع تقني ة بقط دا آآ متعلق دا يرلن ICT Ireland :( :(/ ie.ictireland.www://Http((يرلن
2Key_Industry_Statistics?OpenDocument#KeyStats/vLookupHTML/nsf.4ictDoclib/ict/Sectors.. 

 
 ..unsd/org.un.unstats://http/  ::على الموقععلى الموقع. . ، الشعبة اإلحصائية، الشعبة اإلحصائيةإحصاءات األمم المتحدةإحصاءات األمم المتحدة

 
UNICEF statistics, population annual growth rate:  http://www.unicef.org/infobycountry/ 

yemen_statistics.html : 1990-2003. 
 

Helmi Noman. UNDP An Overview of The Demographics and Usage Patterns of Internet Users in 
Developing Countries: Yemeni Internet Population as a Case Study:  Http://www.undp.org.ye/ict.php. 

 


